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כ�ת ס� ק ב�ר�כו�ת מ� ר� ]0001[ א פ�

ת כו� ר� ] 1א,א [ב�

י ת� מ� א& ין מ& ר' ב�ע+ר�ב'ין?  ש�מ�ע א�ת קו�
ים מ'ּׁש�ע�ּכַהֶׁש ה נ' ּכַהֶׁש ה+ כ� ּכַהֶׁש ה� ין ש� נ�ס' כ� ן,  לו�כ�ל נ' ת� רומ� ת� ב'

ת סו�ׁשַאָה ף ע�ד ר� מ� ש� א� נ�ּכַהֶׁש ה;  ּכַהֶׁש ה� אשו� ר' ּכַהֶׁש ה�
ר.  ר�ב'י ד'ב�ר&י ז� יע� ל'

ים מ' כ� ח+ ים:  ו� ר' מ� או�
ת.  ע�ד צו� ח+

ר:  ג�מ�ל'יא&ל ר�ב�ן מ& או�
מוד ש�הֶלֲעַּי�ע+ל�ּכַהֶׁש ה ע�ד ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר. ע�

[תלמוד] 

נ�ן נ&ינ�ן:  א+ ת�
ים מ'ּׁש�ע�ּכַהֶׁש ה נ' ּכַהֶׁש ה+ כ� ּכַהֶׁש ה� ין ש� נ�ס' כ� ן.  לו�כ�ל נ' ת� רומ� ת� ב'

נ&י ח'הֶלֲעַּי�א:  ר�ב'י ת�
ך מ'ּׁש�ע�ּכַהֶׁש ה ר� ד� נ&י ש� ין אד�ם ב� נ�ס' כ� ש�ב�ת.  ב�ל&יל&י פ'ת�ן לאכ�ל נ'

נ&י ע+ל���������8 :ּה:  ות�
ים ב' רו� ין.  ל'ּכַהֶׁש ה�יו�ת ד'ב�ר&יּכַהֶׁש ה�ן ק� ו' ש�

א ת� ראּכַהֶׁש ה> <בואח+מ'י,  א?

ים מ'ּׁש�ע�ּכַהֶׁש ה נ' ּכַהֶׁש ה+ כ� ּכַהֶׁש ה� ין ש� נ�ס' כ� ן,  לו�כ�ל נ' ת� רומ� ת� ב'
א מ� ימ� הֶלֲעַּי�א ו�ע'ם ּכַהֶׁש הוא א' ב� כ� <יממּכַהֶׁש ה>ּכַהֶׁש הוא.  כו�

ך מ'ּׁש�ע�ּכַהֶׁש ה ר� ד� נ&י ש� ין אד�ם ב� נ�ס' כ� ש�ב�ת,  ב�ל&יל&י פ'ת�ן לאכ�ל נ'
י�א ש�ע�ּכַהֶׁש ה יל� י, ל& ת& ר� ת� ּכַהֶׁש הוא.  ו�

ת� א� ין"!  ל'ּכַהֶׁש ה�יו�ת ד'ב�ר&יּכַהֶׁש ה�ן "ק�רו�ב'ים אמ�ר ו� ו' ש�
ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� ס& יו�

ר ת& פ� ין ת' ל& א' א,  כו�פ�ר�נ�הֶלֲעַּי�א ב� הֶלֲעַּי� יק� ק' קטנים> <כפריםד�

ן יּכַהֶׁש הו� ח& ר� או� א ד� ק� ל� ת� ס� א,  ד�ּכַהֶׁש הוא ע�ד מ' מ� ימ� יום> מבעוד לּכַהֶׁש הסתלק <שדרכםא'

ן ד�צ�ד&י א.  מ'קGמ&י לו� ת� יו� ּכַהֶׁש החיות> מן מפחדים <ּכַהֶׁש הםח&

נ&י:  ת�
א ר& קו� .  י�ד&י י�צ�א לא ל�כ&ן ק�ד�ם ּכַהֶׁש ה� תו� ב� חו�

ם ין כ&ן, ל�מ�ּכַהֶׁש ה א' ר' ית או�ת���������8 :ּה קו� ב& ּכַהֶׁש ה�כ�נ�ס�ת?  ב�
ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� ס& יו�
ין ��������8 :ּה קו�ר'ין א& ת� ת ב�ב&ית או� נ�ס� כ� יל ּכַהֶׁש ה� ב' ש� ,  י�ד&י ל�צ&את ב' תו� ב� חו�

ך ב�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה ל�ע+מ�ד כ�ד&י א�ל�א תו� ר מ' ב� ש�ל�תו�ר�ּכַהֶׁש ה.  ד�



א ר�ב'י יר� ע& ב ב�ש&ם ז� י�ּכַהֶׁש ה:  ר� מ� ר� י'
ק ע�ל ב&ר�ך ס�פ&ק פ& , ס� נו� זו� ך,  לא מ� ר� ב&
יב:  צ�ר'יך ת' כ� ך, ד' ר& ב� ל�
".  ו�אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ב�ע�ת�  "ו�אכ�ל�ת�ח,י) (ד�ב�ר'ים וב&ר�כ�ת�
ק ס�פ&ק פ& ל, ס� ל& פ� ת� ל, אל לא ּכַהֶׁש ה' ל& פ� ת� ל.  ּכַהֶׁש ה' ל& פ� ת� י'

י כ�ר�ב'י וד�ל�א ב' ר� נ�ן, ד� ח� נ�ן יו� ח� ר:  יו� אמ�
אי ו� !  ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּיו�ם כ�ל אד�ם ש�הֶלֲעַּי'ת�פ�ל&ל ול� כGלו�

ין א& ּכַהֶׁש ה? ש� מ� מ�פ�ס�ד�ת.  ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה ל�
ק�ר�א,  לא ק�ר�א, ס�פ&ק ס�פ&ק

נ���������8 :ּה ע� מ� ש� ּכַהֶׁש ה�ד�א:  מ'ן נ'
א ר& קו� .  י�ד&י י�צ�א לא ל�כ&ן ק�ד�ם ּכַהֶׁש ה� תו� ב� חו�

ם ד� ק� ּכַהֶׁש הוא?  ס�פ&ק ל�או ל�כ&ן ו�
ת� א� ל'ק�רו�ת!  צ�ר'יך אמ�ר ו�

ּכַהֶׁש ה:  ּכַהֶׁש ה�ד�א ר� אמ�
ל'ק�רו�ת.  ק�ר�א, צ�ר'יך לא ק�ר�א, ס�פ&ק ס�פ&ק

ן ימ� או ס' צ� הֶלֲעַּי� ּׁש� ר, מ' ב� ד� ּכַהֶׁש ה�כו�כ�ב'ים.  ל�
אׁשַאָה ף כ�ר ר�אי�ּכַהֶׁש ה ש�א&ין פ'י ע�ל ו� ר, ז& ב� ד� ר:  ל� ב� ד� ל�
י�ּכַהֶׁש ה מ� ח� נוד,טו) (נ� נ�ח� א+ ּכַהֶׁש ה,  ע�אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'ים  "ו� אכ� ל� מ� ב�

י�ם צ� ח� ים ו� יק' ז' ח+ ים,  מ� ח' מ� ר� ב�
ת לו� ע+ ים".  צ&את ע�ד ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר מ& ב' כ� כו� ּכַהֶׁש ה�
יב: ת'  וכ�

י�ּכַהֶׁש ה מ� ח� יוד,טז) (נ� ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה ל�נו  "ו� ל� י� ל� ם מ'ש�מ�ר ּכַהֶׁש ה� הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה� מ�ל�אכ�ּכַהֶׁש ה".  ו�

ּכַהֶׁש ה מ� או כו�כ�ב'ים כ� ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה?  ו'יּכַהֶׁש ה&א י&צ�
ס ר�ב'י ח� ינ� א:  ב�ר א�ב�א ר�ב'י ב�ש&ם פ' פ� פ�

י כו�כ�ב ד� ד, ו� ח� יו�ם.  א�
ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה.  ש�נ�י'ם, ס�פ&ק
ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה.  ש�לש�ּכַהֶׁש ה, ו�ד�י

ס�פ&ק?  ש�נ�י'ם
יב ת' כ� ּכַהֶׁש ה� ד ו� את "ע� ּכַהֶׁש ה�כו�כ�ב'ים"!  צ&

עוט א�ל�א ש�נ�י'ם,  כו�כ�ב'ים מ'
י�א מ� ד� מ'ת�ח+ש&ב.  ל�א ק�
ש�ב�ת,  ב�ע�ר�ב
ד כו�כ�ב ר�אּכַהֶׁש ה ח� טור.  ו�ע�אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה א� ּכַהֶׁש ה, פ� אכ� ל� מ�

יא ב' ם, מ& נ�י' לוי.  א�ש�ם ש� ת�
את.  ש�לש�ּכַהֶׁש ה, מ&ב'יא ט� ח�

י א& צ� מו� ש�ב�ת,  ב�
ד כו�כ�ב ר�אּכַהֶׁש ה ח� יא ו�ע�אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה א� ב' ּכַהֶׁש ה, מ& אכ� ל� את.  מ� ט� ח�

יא ב' ם, מ& נ�י' לוי.  א�ש�ם ש� ת�
ש�לש�ּכַהֶׁש ה, פ�טור. 

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ב�ע&י:  בון ב�ר�ב'י יו�
ת� ס�פ&ק,  ש�נ�י'ם אמ�ר א�

ים ש�נ&י ר�אּכַהֶׁש ה ב' כ� ב כו� ר� ע� ש�ב�ת,  ב�
רו ת� ּכַהֶׁש ה' , ו�ע�אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה,  בו� אכ� ל� מ�



ים ש�נ&י ר�אּכַהֶׁש ה ב' כ� י כו� א& צ� מו� ש�ב�ת,  ב�
רו ת� ּכַהֶׁש ה' , ו�ע�אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה,  בו� אכ� ל� מ�

ּכַהֶׁש ה נ�פ�ש�ך?  מ�
ם ם ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�נ'ים א' ּכַהֶׁש ה&ן,  יו�
ים אׁשַאָה ף נ' רו� אח+ ם ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה&ן,  יו�

א יּכַהֶׁש ה& ים.  ע�ל ח�הֶלֲעַּי�ב ו' נ' רו� אח+ ּכַהֶׁש ה�
ם ים א' נ' רו� אח+ ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�
ים אׁשַאָה ף נ' אשו� ר' ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�

א יּכַהֶׁש ה& ים.  ע�ל ח�הֶלֲעַּי�ב ו' נ' אשו� ר' ּכַהֶׁש ה�

ים ש�נ&י ר�אּכַהֶׁש ה ב' כ� ב כו� ר� ע� ש�ב�ת,  ב�
י ו�ק�צ�ר צ' ח+ ת;  כ� ר� ג� רו� ג�

י ב�ּׁש�ח�ר'ית, ו�ק�צ�ר צ' ח+ ת;  כ� ר� ג� רו� ג�
ים ש�נ&י ר�אּכַהֶׁש ה ב' כ� י כו� א& צ� מו� ש�ב�ת,  ב�

י ו�ק�צ�ר צ' ח+ ת.  כ� ר� ג� רו� ג�
ּכַהֶׁש ה נ�פ�ש�ך?  מ�
ם ם ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�נ'ים א' ּכַהֶׁש ה&ן,  יו�
ים אׁשַאָה ף נ' רו� אח+ ם ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה&ן,  יו�

ׁשַאָה ף ר& ט� צ� י' ית ו� ר' ח+ ּׁש� ל� י ע'ם ש� א& צ� מו� ל� ש�ב�ת,  ש�
א יּכַהֶׁש ה& ים;  ע�ל ח�הֶלֲעַּי�ב ו' נ' רו� אח+ ּכַהֶׁש ה�

ם ים א' נ' רו� אח+ ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�
ים אׁשַאָה ף נ' אשו� ר' ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�

ׁשַאָה ף ר& ט� צ� י' ית ו� ר' ח+ ּׁש� ל� ש�ב�ת,  ש�ל�ל&יל&י ע'ם ש�
א יּכַהֶׁש ה& ים.  ע�ל ח�הֶלֲעַּי�ב ו' נ' אשו� ר' ּכַהֶׁש ה�
ר,  ּכַהֶׁש ה�ד�א מ� ת� אומר> שאתּכַהֶׁש ה <זאתד�

ן י' ל� א' ן ד�ל&ית ב� ּכַהֶׁש הו� ח& י�ּכַהֶׁש ה אר� מ� ח� ת� א,  מ' מ� ימ� ביום> לּכַהֶׁש היראות דרכם <שאיןב'

ן י' ל� א' ם, ב� ר� י�ּכַהֶׁש ה ד�אר�ח&ּכַהֶׁש הו�ן ב� מ� ח� ת� א,  מ' מ� ימ� ב'
ן.  מ�ש�ע+ר'ין ל�א ּכַהֶׁש הו� ב�

ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& בון:  ב�ר�ב'י יו�
ד חו� ל� ן וב' מו� ח+ ת� י' ין ת�ל�ת�א ד� ב' כ� ר כו� ן ב�  כו�כ�ב�ת�א. ּכַהֶׁש ה�ד�א מ'

י�ּכַהֶׁש ה י�ע+ק�ב ר�ב'י מ� רו� י:  ב�ן י�ּכַהֶׁש הוד�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ב�ש&ם ד� ז' פ�
י כו�כ�ב ד� ד, ו� ח� יו�ם; ש�נ�י'ם, ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה.  א�
ית ל& ס�פ&ק?  ל&י��������8 :ּה ו�
ית ל�כו�כ�ב.  כו�כ�ב ב&ין ס�פ&ק ל&י��������8 :ּה א'

נ&י:  ת�
ן כ�ל מ� ּכַהֶׁש הו מ'ז�ר�ח ש�פ�נ&י ז� ת, ז� ימו� ד' א+ ם;  מ� יו�

ּכַהֶׁש הו יפו, ז� ס' כ� ין ּכַהֶׁש ה' ת;  ב& שו� מ� ּׁש� ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ירו, נ�ע+ ח' ש� ּכַהֶׁש הו ש�ו�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�ע�ל�יו�ן ּכַהֶׁש ה' ן, ז� תו� ח� ת� ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה.  ל�

ר:  ר�ב'י מ& או�
נ�ּכַהֶׁש ה ב� ל� ב'ת�קופ�ת���������8 :ּה,  ּכַהֶׁש ה�
יל ח' ת� ג�ל ּכַהֶׁש ה' ל� ג�ל ות�ח'ל�ת ל'ש�ק�ע� ח�מ�ּכַהֶׁש ה ג� ל� נ�ּכַהֶׁש ה ג� ב� ל�ע+לו�ת,  ל�

ּכַהֶׁש הו ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�שו�ת.  ב&ין ז�
ר ינ�א:  ר�ב'י אמ� נ' ח+
ג�ל סו�ׁשַאָה ף ל� ּכַהֶׁש ה ג� מ� ע� ח� ק� ש� ת ל' ל� ח' ג�ל ות� ל� ת. [ ל�ב�נ�ּכַהֶׁש ה ג� לו� ע+ ]2ל�



נ&י ת� ל ו� מוא& כ&ן.  ש�
ין ת ּכַהֶׁש ה�ל�ב�נ�ּכַהֶׁש ה א& ח� ר� שו�ק�ע�ת,  ש�ּכַהֶׁש ה�ח�מ�ּכַהֶׁש ה ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה זו�
לא ת.  ש�ּכַהֶׁש ה�ח�מ�ּכַהֶׁש ה ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה שו�ק�ע�ת ו� ח� ר� זו�
ל ר�ב'י מוא& ינ�א:  ר�ב'י ב�ש&ם י�ּכַהֶׁש הוד�ּכַהֶׁש ה ב�ר ח'הֶלֲעַּי�א ב�ר ש� נ' ח+

יל ח' ת� ג�ל ּכַהֶׁש ה' ל� ,  ח�מ�ּכַהֶׁש ה ג� ל'ש�ק�ע�
ד אד�ם מ& אש עו� ר� ּכַהֶׁש ה�כ�ר�מ&ל,  ּכַהֶׁש ה�ר ב�

ד ר& יו� הֶלֲעַּי�ם ו�טו�ב&ל ו� ל,  ב� דו� ג� ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה ל� עו� ,  ו�או�כ&ל ו� תו� רומ� ת� ב'

ם הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה, ב� ק� ז� ט�ב�ל.  ח+
ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה�ד�א ּכַהֶׁש ה� ר, ב� מ� ת� יל ד� אז& קיצור> <דרךב�קו�פ�נ�ד�ר�י�א;  ל&י��������8 :ּה ד�

ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה� ם, ב� ר� א ל&י��������8 :ּה ד�אז&יל ב� א, ל� ט� ר� ס� א' ּכַהֶׁש הזּכַהֶׁש ה> למקרּכַהֶׁש ה שייך <כביש; לאב�ד�ּכַהֶׁש ה.  ב�

ּכַהֶׁש הו יז� ין א& ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�שו�ת?  ב&
ר א:  ר�ב'י אמ� חומ� נ� ת�

ּכַהֶׁש ה פ� ט' ל ל� תונ�ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש ה'יא ד�ם ש� ש�ל�ס�י'ׁשַאָה ף.  חGד���������8 :ּה ג�ב&י ע�ל נ�
ּכַהֶׁש ה ק� ל� ּכַהֶׁש הו ל�כ�אן ּכַהֶׁש ה�ט'פ�ּכַהֶׁש ה נ�ח� אן, ז� כ� ין ול� ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�שו�ת.  ב&
ּכַהֶׁש הו יז� ין א& ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�שו�ת?  ב&

ּכַהֶׁש ה מ'ּׁש�ת'ש�ק�ע מ� ח� יל.  ח+צ'י אד�ם ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה�ל&ך כ�ד&י ּכַהֶׁש ה�  מ'>740<מ'

י�ּכַהֶׁש ה.  ר�ב'י ד'ב�ר&י מ� ח� נ�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& או�מ&ר:  יו�
ין ע�י'ן,  כ�ּכַהֶׁש ה�ר�ׁשַאָה ף ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�שו�ת ב&
לא ים.  ע�ל�יו ל�ע+מ�ד י�כ�לו ו� מ' כ� ח+
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ן אח�א ו�ר�ב'י יו� וו� ין.  ּכַהֶׁש ה+ יב' ת' י�

ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& ב יו� ר� א:  ל� אח�
ּכַהֶׁש ה ל�א ר� ב� ת� ס� יל ח+צ'י סו�ׁשַאָה ף מ' י�ּכַהֶׁש ה,  ד�ר�ב'י מ' מ� ח� נ�

ן כ�ּכַהֶׁש ה�ר�ׁשַאָה ף י' יו�ס&ּכַהֶׁש ה.  ד�ר�ב'י ע�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
כ&ן.  ס�ב�ר א+נ�ּכַהֶׁש ה אוׁשַאָה ף
הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ק' ז� ר לא ח' א:  אמ� ל� ן, א� כ&
ן ּכַהֶׁש ה�ר�ׁשַאָה ף כ�ל י' יל ש�ב�ח+צ'י ע�י'ן ו�ּכַהֶׁש ה�ר�ׁשַאָה ף ע� י�ּכַהֶׁש ה,  ד�ר�ב'י מ' מ� ח� נ�

ּכַהֶׁש הוא.  ס�פ&ק
ר נ�א:  ר�ב'י אמ� מ�

��������8 :ּה י&ית� ּׁש� הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י קGמ&י ק� ק' ז� נ&ינ�ן כ�י'י ח' ת� ן:  ד' מ� א,ו) (זביםת�

ת ר�אּכַהֶׁש ה ת ב�הֶלֲעַּיו�ם אח� אח� ין ו� ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�שו�ת,  ב&
ת ת ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�שו�ת ב&ין אח� אח� ר,  ו� ח� מ� ל�

ם הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ש�מ'ק�צ�ת יו�ד&ע� א' א' ר� ם ּכַהֶׁש ה� הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה� ��������8 :ּה מ& ת� צ� ק� ל�מ�ח�ר,  ומ'
י ד� ו�ל�ק�ר�ב�ן;  ל�טGמ�אּכַהֶׁש ה ו�

ם א' ם ּכַהֶׁש ה�ר�א'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ש�מ'ק�צ�ת ס�פ&ק ו� הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה� ��������8 :ּה מ& ת� צ� ק� ר,  ומ' ח� מ� ל�
י ד� ק ו� פ& ס� אּכַהֶׁש ה, ו� מ� Gט ל�ק�ר�ב�ן.  ל�
הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ר ח' ׁשַאָה ף ב� ס& נ�ן:  ר�ב'י קGמ&י ב�ע�א יו� ח� יו�
ן ת "ר�א'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ת�נ�א מ� ק� ל� יו�ס&ּכַהֶׁש ה.  ל'ש�נ�י'ם"? ר�ב'י נ�ח?

ר מ� ל&י��������8 :ּה.  א+
 ! לאמת> <כיוונתק�ש�ט�ת�

ר:  ד�א�ת� ד�ע�ת�ך ע�ל אמ�
ן ּכַהֶׁש ה�ר�ׁשַאָה ף כ�ל י' יל ש�ב�ח+צ'י ע�י'ן ו�ּכַהֶׁש ה�ר�ׁשַאָה ף ע� י�ּכַהֶׁש ה,  ד�ר�ב'י מ' מ� ח� נ�

ּכַהֶׁש הוא,  ס�פ&ק



ּכַהֶׁש ה מ� ּכַהֶׁש ה"?  ל&י��������8 :ּה א+מ�ר ל� ת� ט� ש� "ק�
ּכַהֶׁש הו ל'כ�ש�הֶלֲעַּי�ב�א הֶלֲעַּי� ל' ּכַהֶׁש הו א& ר: ז� אמ� י� ין ו� ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�שו�ת.  ב&

ן יג?  מ� ל' יחלוק> <מיפ�

ינ�א ר�ב'י נ' ן ח+ רו� ב� ב�ע&י:  ד�ר�ב�נ'ין ח�
ּכַהֶׁש ה מ� ב�ע�ר�ב'ית, אמ�ר,  ד�א�ת� כ�
או ר� ּכַהֶׁש ה נ' לש� ים,  ש� ב' כ� כו�

ּכַהֶׁש ה פ'י ע�ל אׁשַאָה ף מ� ח� ּכַהֶׁש ה� תונ�ּכַהֶׁש ה ש� ,  ב�א�מ�צ�ע נ� > עובי <בתוךּכַהֶׁש ה�ר�ק'יע� יע� ק' ר� ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש הוא.  ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה
ר מ� בשחרית> גם כך <אמורכ&ן!  ב�ּׁש�ח�ר'ית אׁשַאָה ף ו�

ר א:  ר�ב'י אמ� ב� א�
כ�ת'יב: 

ץ,  ע�ל י�צ�א  "ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�שיט,כג) (ב�ר&אש'ית אר� ּכַהֶׁש ה�
ט לו� ּכַהֶׁש ה".  ב�א ו� ר� ע+ צ�

יב ת' : וכ�
ש  "וב�אכב,ז) (ו�הֶלֲעַּי'ק�ר�א מ� ּׁש� ר",  ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה& ט� ו�

יש ק' יאתו� מ� צ' :  י� יאתו� ב' ל�
ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה מ� ס� כ� ת� הֶלֲעַּי' ּׁש� , מ' יאתו� ת,  מ'ן ב' יו� ר� ב' ּכַהֶׁש ה�
ע אׁשַאָה ף ד� ו� ת� הֶלֲעַּי' ש� כ� , ל' יאתו� צ' ל�ב'ר�יו�ת.  י�

ר ב�א:  ר�ב'י אמ�
: כ�ת'יב
או�ר".   "ּכַהֶׁש ה�ב�ק�רמד,ג) (ב�ר&אש'ית

ּכַהֶׁש ה ר� תו� ר.  ל�או�ר ק�ר�אּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ק� ב�
נ&י אל:  ר�ב'י ת� ע& מ� ש� י'

רטז,כא) (ש�מו�ת ק� ב� ב�ב�ק�ר",   "ב�
ן כ�ד&י ת& חום ל' ל ל�ב�ק�רו� ת� ב�ק�ר.  ש�

ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& בון:  ב&יר�ב'י יו�
ם ת� או�מ&ר א' יו� ל'ת&ן א� ב� ל ע� ל�ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה,  ר�ק'יע� ש�
ין ב�ּׁש�ח�ר'ית,  ב&ין ב�ע�ר�ב'ית ב&

את� צ& מ� ר נ' מ& ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּיו�ם ש�א&ין או� ל� י� ל� ּכַהֶׁש ה� ש�ו'ין.  ו�
נ&י:  ות�
ד ח� א� ן,  ב'ת�קופ�ת ב� יס� נ'

ד ח� א� ת'ש�ר'י,  ב'ת�קופ�ת וב�
ם הֶלֲעַּיו� ין.  ו�ּכַהֶׁש ה�ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ו' ש�
ר חונ�א:  ר�ב'י אמ�

נ���������8 :ּה פ' יל� ץ: מ'ד�ר�ך נ' אר�  ּכַהֶׁש ה�
נ�פ&ק,  מ�ל�כ�א ש�ר&י
ין ד�ל�א ג�ב ע�ל אׁשַאָה ף ר' ק, אמ� פ� ק;  נ� פ� נ� ד'

ע�ל&יל,  ש�ר&י
ין ל�א ר'  ד�י&עול. ש�ע�ת�ּכַהֶׁש ה ע�ד ד�ע�ל אמ�

ּכַהֶׁש ה ת צ�ר'יך ומ'ת�פ�ל&ל ש�עו�מ&ד ז� וו� ש� ּכַהֶׁש ה� ר�ג�ל�יו.  א�ת ל�
ן י' ר� ין ת� ר' ן:  ו�ר�ב'י ל&ו'י , ר�ב'יאמו� ימו� ס'

ר: ח�ד  כ�מ�ל�אכ'ים; אמ�
ד ח� ר: ו� ים. אמ� נ' ּכַהֶׁש ה+ כ�  כ�



ן "כ�כ�ּכַהֶׁש ה+נ'ים",  ד�אמ�ר מ�
ע+לת ת�ע+ל�ּכַהֶׁש ה  "ו�לאכ,כג) (ש�מו�ת מ� י",  ע�ל ב� ח' ב� ז� מ'

ין ש�ּכַהֶׁש ה�יו כ' ל� ּכַהֶׁש ה� ל ב�צ�ד ע�ק&ב מ� ע�ק&ב.  ב�צ�ד ו�גGד�ל גGד�
ן "כ�מ�ל�אכ'ים",  ד�אמ�ר ומ�

םא,ז) (י�ח�ז�ק&אל יּכַהֶׁש ה� ל& ג� ר� ג�ל  "ו� י�ש�ר�ּכַהֶׁש ה".  ר�
ינ�א ר�ב'י נ' ר ש�מוא&ל ר�ב'י ב�ש&ם אנ�ד�ר�י ב�ר ח+ ר:  ב� ט& סו�

ים אכ' ל� מ� ן א&ין ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה� <פרקים>ק�פ'יצ'ין.  ל�

ּכַהֶׁש ה ? ט�ע�מ�א ומ�
אל הֶלֲעַּי& נ' ת (ד� ב& ר� ן ח�ד ע�ל ז,טז) "ק' ק�א+מ�הֶלֲעַּי�א",  מ'

א.  הֶלֲעַּי� מ� י� ק�

ר חונ�א:  ר�ב'י אמ�
ים א�ת ש�רו�א�ּכַהֶׁש ה ז�ּכַהֶׁש ה נ' ּכַהֶׁש ה+ כ� ית ּכַהֶׁש ה� ב& ּכַהֶׁש ה�כ�נ�ס�ת,  ב�

ר:  ר'אשו�נ�ּכַהֶׁש ה, צ�ר'יך ב'ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה מ� לו�
מ�ל�אכ�יו".  יי א�ת "ב�ר�כו

ב�ּׁש�נ'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה, 
צ�ב�איו".  כ�ל יי א�ת "ב�ר�כו

ב�ּׁש�ל'יש'ית, 
יו".  כ�ל יי "ב�ר�כו אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע+ מ�

כ�ּכַהֶׁש ה ר� ב� ׁשַאָה ף, ב� מוס� ר:  צ�ר'יך ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�נ�ּכַהֶׁש ה ב� מ� לו�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה�מ�ע+לו�ת, ש'יר "קלד,א) (ת�
נ&ּכַהֶׁש ה יי,  ע�ב�ד&י כ�ל יי א�ת ב�ר�כו ּכַהֶׁש ה'

ים ד' מ� ע� . ב�ל&ילו�ת" יי ב�ב&ית ּכַהֶׁש ה�
ב�ּׁש�נ'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה, 

ים ל' ּכַהֶׁש ה' ש".  י�ד&כ�ם  "אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�אוקלד,ב) (ת� ד� ק�
ב�ּׁש�ל'יש'ית, 

ים ל' ּכַהֶׁש ה' ךקלד,ג) (ת� כ� ר� ב� ן".  יי  "י� הֶלֲעַּיו� צ' מ'
ם ר.  ּכַהֶׁש ה�יו א' ז& ע, חו� ב� אר�

א י�ת� ית� ל' א,  ת� י�ת� מ� ד� ק� כראשונות> <ּכַהֶׁש השלישיותכ�

א ת� יע� ב' א.  ור� ת� י�ו� נ� ת' כשניות> <וּכַהֶׁש הרביעיותכ�

ר נ�נ�א:  ר�ב'י אמ� ח'
ת ל� הֶלֲעַּי� א� ּכַהֶׁש ה�מ'ז�ר�ח,  ש�הֶלֲעַּי&או�ר ע�ד ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר מ&

ך אד�ם ל& ּכַהֶׁש ה� ין. [ אר�ב�ע�ת מ� יל'  ק"מ>6מ- פחות <קצת] 3מ'

ר או� הֶלֲעַּי& ּׁש� ח מ' ר� ז� מ' ּכַהֶׁש ה,  ש�ת�נ&ץ ע�ד ּכַהֶׁש ה� מ� ח� ּכַהֶׁש ה�
יל.  אר�ב�ע�ת מ'

ן נ�י' ח "מ'ּׁש�הֶלֲעַּי&או�ר ומ' ר� ז� מ' ּכַהֶׁש ה,  ש�ת�נ&ץ ע�ד ּכַהֶׁש ה� מ� ח� ּכַהֶׁש ה�
יל"?  אר�ב�ע�ת מ'
 ד'כ�ת'יב:

מו�יט,טו) (ב�ר&אש'ית ע�ל�ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר  "וכ�
יצו א' הֶלֲעַּי� ים ו� אכ' ל� מ� ב�לו�ט",  ּכַהֶׁש ה�

יב: ת'  וכ�
ץ,  ע�ל י�צ�א  "ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�שיט,כג) (ב�ר&אש'ית אר� ּכַהֶׁש ה�
ט לו� ּכַהֶׁש ה".  ב�א ו� ר� ע+ צ�



ן מ'יל.  אר�ב�ע�ת ל�צ�ע�ר ס�דו�ם ומ'
יר ן!  י�ת& וו� ּכַהֶׁש ה+
ר א:  ר�ב'י אמ� יר� ע& ז�

ך א� ל� מ� ן מ�ק�ד&ר ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� נ&יּכַהֶׁש ה� פ� ך.  ל' ר� ד� ישר> <חופרּכַהֶׁש ה�

ן נ�י' ת ומ' ל� הֶלֲעַּי� א� יל?  אר�ב�ע�ת ּכַהֶׁש ה�מ'ז�ר�ח ש�הֶלֲעַּי&או�ר ע�ד ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר מ& מ'
 ," מו� " "וכ� מו� ּכַהֶׁש ה"כ� ל� ל�ח+ב&ר�ת���������8 :ּה.  מ�ד�מ�י�א מ'

ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& בון:  ב&יר�ב'י יו�
א ּכַהֶׁש ה�ד�א ת� ל� הֶלֲעַּי� א,  א� ר� ח� ש� ד�

ן י.  כו�כ�ב�ת�א ד�אמ�ר מ� ע& יא, ט� <נוגּכַהֶׁש ה>ּכַהֶׁש ה'

ין נ' מ� יא ז' ּכַהֶׁש ה' ין מ�ק�ד�מ�ּכַהֶׁש ה ד� נ' מ� ז' ּכַהֶׁש ה.  ד�ּכַהֶׁש ה'יא ו� ר� אח+ מ�
י י' ּכַהֶׁש היא, עכשיו> <מּכַהֶׁש הכ�דון?  מ�

ין מ' ין ת�ר�י'ן כ� נ' ר� ן ד�ס�ל�ק'ין ד'נ�ּכַהֶׁש הו�ר דוק� א מ' ח� נ� ד' ין.  מ� ר' ּכַהֶׁש ה+ נ� <קלשונים; מזרח>ומ�

<מעשּכַהֶׁש ה>ד�ל�מ�א: 

הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ּכַהֶׁש ה ב�ן ש'מ�עו�ן ו�ר�ב'י רGב�ּכַהֶׁש ה ח' ת� פ� ל�  ח�
ן וו� ין ּכַהֶׁש ה+ כ' ל� ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש השחר> <עלותב'ק�ר'יצ�ת�ּכַהֶׁש ה,  אר�ב&ל ב'ק�ע�ת ב�ּכַהֶׁש ה�ד�א מ�

או ר� או�ר���������8 :ּה.  ש�ב�ק�ע ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר א�הֶלֲעַּי�ל�ת ו�
ר הֶלֲעַּי�א ר�ב'י אמ� ּכַהֶׁש ה:  ב�ן ש'מ�עו�ן ל�ר�ב'י רGב�ּכַהֶׁש ה ח' ת� פ� ל� ח�

יא , כ�ךב&יר�ב'י ל:  ג�אGל�ת�ן ּכַהֶׁש ה' א& ר� אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י' ל� חכם> של <בןש�

אּכַהֶׁש ה.  מ� אּכַהֶׁש ה, ק' מ� ּכַהֶׁש ה, ק' ל� ח' ת� ב�
ּכַהֶׁש ה כ�ל יא ּׁש�ּכַהֶׁש ה'יא מ� ת, ּכַהֶׁש ה' כ� ל� ו�ּכַהֶׁש הו�ל�כ�ת.  ר�ב�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש הו�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�מ�א?  מ�

יכ�ּכַהֶׁש ה ר יי ב�ח�ש�ך א&ש&ב "כ'יז,ח)  (מ' ל'י".  או�
ּכַהֶׁש ה,  כ�ך ל� ח' ת� ב�

ב "ומ�ר�ד[כ�יב,כא)  (א�ס�ת&ר ש& ּכַהֶׁש ה�מ�ל�ך",  ב�ש�ע�ר יו�
ר אח� כ�ך,  ו�

חו,יא) (א�ס�ת&ר ק� הֶלֲעַּי' ת ּכַהֶׁש ה�מ�ן  "ו� סוס",  ו�א�ת ּכַהֶׁש ה�ל�בוש א� ּכַהֶׁש ה�
ר אח� כ�ך,  ו�

ּכַהֶׁש ה�מ�ל�ך",  ש�ע�ר א�ל מ�ר�ד[כ�י  "ו�הֶלֲעַּי�ש�בו,יב) (א�ס�ת&ר
ר אח� כ�ך,  ו�

א  "ומ�ר�ד[כ�יח,טו) (א�ס�ת&ר ך מ'ל'פ�נ&י י�צ� ל� מ� כות",  ב'ל�בוש ּכַהֶׁש ה� ל� מ�
ר אח� כ�ך,  ו�

יםח,טז) (א�ס�ת&ר ּכַהֶׁש הוד' הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�י�ת�ּכַהֶׁש ה  "ל� ר� ו�אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש'מ�ח�ּכַהֶׁש ה".  או�

י�א את� ינ�א ד�ר�ב'י ו� נ' ּכַהֶׁש ה,  כ�ר�ב'י ח+ יוד�
נ&י ת� יוד�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ב�ש&ם ד'
יו� ב� ל ע� ך ש� ל� ּכַהֶׁש ה+ , מ� יע� ק' ים ר� ּׁש' מ' ש�נ�ּכַהֶׁש ה.  ח+
י אד�ם נ' ינו� ך ב& ל& ּכַהֶׁש ה� יל אר�ב�ע'ים מ� ב�יו�ם.  מ'

ּכַהֶׁש ה ע�ד מ� ח� ּכַהֶׁש ה� ך ב�ר�ק'יע� נו�ס�ר�ת ש� ל� ּכַהֶׁש ה+ ים מ� ּׁש' מ' ש�נ�ּכַהֶׁש ה,  ח+
ך אד�ם ל& ּכַהֶׁש ה� יל.  אר�ב�ע�ת מ� מ'

את� צ& מ� ר נ' מ& יע� ש�ע�ב�יו� או� ק' ר� ל� ד ש� ח� ב�הֶלֲעַּיו�ם.  מ&ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�ּכַהֶׁש ה א�
ש�נ�ּכַהֶׁש ה,  ח+מ'ּׁש'ים מ�ּכַהֶׁש ה+ל�ך ש�ל�ר�ק'יע� ש�ע�ב�יו� ו�כ�ּׁש&ם

י���������8 :ּה כ�ך ב� ץ ע� אר� ל� יו� ש� ב� ע� ך ש�ל�ת�ּכַהֶׁש הו�ם ו� ל� ּכַהֶׁש ה+ ים מ� ּׁש' מ' ש�נ�ּכַהֶׁש ה.  ח+
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  ומ�



במ,כב) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה ש& הֶלֲעַּי� ץ",  חוג ע�ל  "ּכַהֶׁש ה� אר� ּכַהֶׁש ה�
יב:  ת' וכ�

ב הֶלֲעַּיו� י'ת�ּכַהֶׁש ה�ל�ך",  ש�מ�י'ם  "ו�חוגכב,יד) (א'
יב:  ת' וכ�

נ&י ע�ל חוג  "ב�חGקו�ח,כז) (מ'ש�ל&י ת�ּכַהֶׁש הו�ם"?  פ�
ש�ו�ּכַהֶׁש ה.  ל'ג�ז&ר�ּכַהֶׁש ה חוג חוג

נ&י:  ת�
ים ע&ץ הֶלֲעַּי' ת ח�מ&ש מ�ּכַהֶׁש ה+ל�ך ח� או� ש�נ�ּכַהֶׁש ה.  מ&

ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� א'ל�ע�אי:  ב&יר�ב'י יוד�
א ד�ב�ר סו�ׁשַאָה ף לא ל� , א� פו� ,  א+פ'לו נו� תו� ר� שלו> <ּכַהֶׁש הגזעכו�

ין ב�ר&אש'ית מ&י פ'לוג ו�כ�ל ג' ל� פ� ת� יו.  מ' ת� ח� ת� מ'
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  ומ�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' מ�י'ם"?  פ�ל�ג&י ע�ל ש�תול כ�ע&ץ  "ו�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש הא,ג) (ת�
נ&י:  ת�

ד ע&ץ ח� ים, א� הֶלֲעַּי' ן;  מ'ּׁש'ּׁש'ים ח� ג� ל�
ד ח� ן, א� ג� ל�ע&ד�ן;  מ'ּׁש'ּׁש'ים ּכַהֶׁש ה�

ן י�צ&א  "ו�נ�ּכַהֶׁש ה�רב,י) (ב�ר&אש'ית ד� ע& ּכַהֶׁש ה�ג�ן",  א�ת ל�ּכַהֶׁש ה�ש�קו�ת מ&
ית צ' מ�  קבים>3כור,  בית מּכַהֶׁש השקיית ּכַהֶׁש העודפים <מיםשו�ת�ּכַהֶׁש ה,  כו�ר, ת�ר�ק�ב ת�

ית צ' מ� שו�ת�ּכַהֶׁש ה.  כוש, מ'צ�ר�י'ם ת�
את� צ& מ� ר:  נ' מ& או�
ם י' ר� צ� יו�ם,  אר�ב�ע'ים מ�ּכַהֶׁש ה+ל�ך מ'

כוש ך ו� ל� ּכַהֶׁש ה+ ו�עו�ד.  ש�נ'ים ש�ב�ע מ�

ין נ' ב� ר� ת כ'ש�נ&י אמ�ר'ין ו� ּכַהֶׁש האבות> של שנותיּכַהֶׁש הם <כסךּכַהֶׁש ה�ר'אשו�נ'ים.  אבו�

ם  "כ'ימ&ייא,כא) (ד�ב�ר'ים י' מ� ּׁש� ּכַהֶׁש ה�אר�ץ".  ע�ל ּכַהֶׁש ה�
ץ ש�ב&ין ו�כ�ּׁש&ם אר� ך ל�ר�ק'יע� ּכַהֶׁש ה� ל� ּכַהֶׁש ה+ ש מ� מ& ת ח� או� ש�נ�ּכַהֶׁש ה,  מ&

ין כ�ך ת ח�מ&ש מ�ּכַהֶׁש ה+ל�ך ל�ר�ק'יע� ר�ק'יע� ב& או� ש�נ�ּכַהֶׁש ה,  מ&
יו� ב� ע� ת ח�מ&ש מ�ּכַהֶׁש ה+ל�ך ו� או� ש�נ�ּכַהֶׁש ה.  מ&
ּכַהֶׁש ה ית ומ� מ& מ&ימ�ר:  ח+
יו� ב� ל ע� ך ר�ק'יע� ש� ל� ּכַהֶׁש ה+ ש מ� מ& ת ח� או� ש�נ�ּכַהֶׁש ה?  מ&
ר בון:  ר�ב'י אמ�
ך ר�ק'יע� "י�ּכַהֶׁש ה'י תו� ּכַהֶׁש ה�מ�י'ם",  ב�
י ּכַהֶׁש ה' ב�ת�ו�ך.  ר�ק'יע� י�
ר:  ר�ב אמ�

ים ח' ם ש�מ�י'ם ּכַהֶׁש ה�יו ל� הֶלֲעַּיו� ק�ר�שו.  ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�ן, וב�ּׁש&נ'י ב�
ר:  ר�ב אמ�

",   "י�ּכַהֶׁש ה'יא,ו) (ב�ר&אש'ית ר�ק'יע�
ק ז& ש י&ח� ר& ק� , י' יע� ק' ר� ,  ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�ר�ק'יע�
ח י'ג�ל&ד ת� מ� , י' יע� ק' ר� ,  ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�ר�ק'יע�
ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� : פ�ז'י ב�ן יוד�

ין י&ע�אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה מ' .  מ�ט�ל'ית כ� ּכַהֶׁש ה�ר�ק'יע�
יך ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה& ר:  ד�א�ת� מ� אמ�
י א�ת  "ו�י�ר�ק�עולט,ג) (ש�מו�ת ח& ּכַהֶׁש ה�רְׂשֶעֵמ דָחֶא ,תֵעָה������x�����0 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה�ב".  פ�
נ&י :  ר�ב'י ב�ש&ם ת� ע� Gש ּכַהֶׁש הו� י�



יו� ב� ל ע� ם.  כ'ש�ת&י ר�ק'יע� ש� י' ע� ב� צ� א�
י��������8 :ּה ת& ל� ינ�א ד�ר�ב'י מ' נ' א,  ח+ יג� ל' פ�
ר אמ� א ר�ב'י ד� ינ�א:  ר�ב'י ב�ש&ם אח� נ' ח+

ב הֶלֲעַּיו� מו�  "ת�ר�ק'יע�לז,יח) (א' ים ל'ש�ח�ק'ים ע' ק' ז� מוצ�ק",  כ'ר�א'י ח+
", מ�ל�מ&ד ין ש�ּכַהֶׁש ה&ן "ת�ר�ק'יע� כ�ט�ס.  ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשוי'

ל ינ�ן י�כו� א& <חזקים>ב�ר'יא'ין?  ש�

ד מ� ל� ר ת' מ� ים";  לו� ק' ז� "ח+
ל ין?  ש�ּכַהֶׁש ה&ן י�כו� פ' ר� ת� <נחלשים>נ'

ד מ� ל� ר ת' מ� מוצ�ק",  "כ'ר�א'י לו�
ין ו�ש�ע�ּכַהֶׁש ה ש�ע�ּכַהֶׁש ה ב�כ�ל א' ר� ים.  נ' ק' מוצ�

נ�ן ר�ב'י ח� ן ו�ר�ב'י יו� עו� מ� יש.  ב�ן ש' ק' ל�
נ�ן ר�ב'י ח� ר:  יו� אמ�

ג ּכַהֶׁש ה� נ� ח� ש�ב�עו�ל�ם, אד�ם ב� ת& ל,  מו� ּכַהֶׁש ה� א�
א י�ד&י ע�ל ע� מ� ּכַהֶׁש הות, כ' מ'ת�ר�פ�ּכַהֶׁש ה,  ש�

, ּכַהֶׁש ה�כ�א ב�ר�ם
םמ,כב) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה ח& ת� מ� הֶלֲעַּי' ת",  כ�א�ּכַהֶׁש ה�ל  "ו� ב� ש� ל�

יב ת' "ח+ז�ק'ים".  וכ�
ן ר�ב'י עו� מ� יש ב�ן ש' ק' ר:  ל� אמ�

ג ּכַהֶׁש ה� נ� ך ש�ב�עו�ל�ם, אד�ם ב� ס& גולמית> זכוכית גוש <מחמםבולו�ס,  נו�

ּכַהֶׁש הות, ּכַהֶׁש הוא י�ד&י ע�ל ּכַהֶׁש ה ש� ל� ע+ ח+לוד�ּכַהֶׁש ה.  מ�
מוצ�ק",  , "כ'ר�א'יּכַהֶׁש ה�כ�א ב�ר�ם
ן ו�ש�ע�ּכַהֶׁש ה ש�ע�ּכַהֶׁש ה ב�כ�ל ן. [ כ�ש�ע�ת נ'ר�א'ין ּכַהֶׁש ה& ת� יק� צ' ]4י�

י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ר� ז� יש:  ב�ן ש'מ�עו�ן ד�ר�ב'י ּכַהֶׁש ה�ד�א ע�ל אמ�ר ע+ ק' ל�
ץ ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�י'ם  "ו�י�כGלוב,א) (ב�ר&אש'ית אר� ּכַהֶׁש ה� צ�ב�אם.  ו�כ�ל ו�
ל כ� י� ים ו� לּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ב'יע'י"  ב�הֶלֲעַּיו�ם א?

ת א?לּכַהֶׁש ה'ים  "ו�י�ב�ר�ךב,ג) (ב�ר&אש'ית ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ב'יע'י".  יו�ם א�
ּכַהֶׁש ה ? ב�ת�ר&י��������8 :ּה כ�ת'יב מ�

ת  "א&ל�ּכַהֶׁש הב,ד) (ב�ר&אש'ית דו� ל� ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�י'ם".  תו�
י כ' י�ן מ�ּכַהֶׁש ה ו� נ� ז�ּכַהֶׁש ה?  א&צ�ל ז�ּכַהֶׁש ה ע'

ם א�ל�א ם נ'כ�נ�ס יו� יו� א,  ו� צ& יו�
ת ש�ב�ת ב� נ�ס, ש� כ� א,  נ' צ& <שבוע>יו�

ש ח�ד�ש ד� נ�ס, ח� כ� א,  נ' צ& יו�
נ�ּכַהֶׁש ה ש�נ�ּכַהֶׁש ה ת, ש� נ�ס� כ� יו�צ�אּכַהֶׁש ה,  נ'

יב: ת'  וכ�
ת  "א&ל�ּכַהֶׁש הב,ד) (ב�ר&אש'ית דו� ל� ץ ּכַהֶׁש ה�ּׁש�מ�י'ם תו� אר� ּכַהֶׁש ה� ב�ּכַהֶׁש ה'ב�ר�אם,  ו�

ם יו� י"ב� אם, כ' ר� ב� ּכַהֶׁש ה' ב� ים יי ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת כ' לּכַהֶׁש ה' ו�ש�מ�י'ם."  א�ר�ץ א?

ר:  ר�ב'י מ& או�
ת אר�ב�ע מורו� ש� ע ב�הֶלֲעַּיו�ם א� ב� אר� ת ו� מורו� ש� ב�ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה.  א�

ד ח� נ�ּכַהֶׁש ה, א� עו� ּכַהֶׁש ה מ&ע�אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר'ים ּכַהֶׁש ה� ע� ב� אר� ּכַהֶׁש ה;  ו� ע� ש� ל�
ד ח� ת, א� ע& נ�ּכַהֶׁש ה;  ו�אר�ב�ע�ּכַהֶׁש ה מ&ע�אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר'ים ּכַהֶׁש ה� עו� ל�

ּכַהֶׁש ה מ&ע�אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר'ים א�ח�ד ּכַהֶׁש ה�ר�ג�ע ע� ב� אר� ת;  ו� ע& ל�
ּכַהֶׁש ה מ� ּכַהֶׁש ה�ר�ג�ע?  ּכַהֶׁש הוא כ�



בו� ר�ב'י ב�ש&ם ב�ר�כ�י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ל� ר:  ח� אמ�
.  כ�ד&י רו� אמ� ל�

ין נ' ב� ר� אמ�ר'ין:  ו�
ע�י'ן.  כ�ּכַהֶׁש ה�ר�ׁשַאָה ף ּכַהֶׁש ה�ר�ג�ע

נ&י ל:  ת� מוא& ש�
 א+ל�פ'ים ו�ש�ש�ת ר'בו�א מ&ח+מ&ש�ת ּכַהֶׁש ה�ר�ג�ע, א�ח�ד

נ�ּכַהֶׁש ה מ� ת וש� או� נ�ּכַהֶׁש ה ו�אר�ב�ע'ים מ& מ� ּכַהֶׁש ה.  וש� ע� ש� ל�
ן ר�ב'י או�מ&ר:  נ�ת�

לש.  ש�
נ�ּכַהֶׁש ה".  ּכַהֶׁש ה�א�ש�מ�ר�ת  "ר�אשז,יט) (שו�פ�ט'ים יכו� ת' ּכַהֶׁש ה�

י ר�ב'י ב' ן, ר� יק� ר' ן ר�ב'י ב�ש&ם אמ'י ז� עו� מ� יש:  ב�ן ש' ק' ל�
י��������8 :ּה מ' ע� ד�ר�ב'י,  ט�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' ל�ך,  ל�ּכַהֶׁש הו�דו�ת אקום ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה  "ח+צו�תקיט,סב) (ת�
י ע�ל ט& פ� ש� ך."  מ' ק� ד� צ'

יב:  ת' וכ�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' א�ש�מGרו�ת".  ע&ינ�י  "ק'ד�מוקיט,קמח) (ת�
הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ק' ז� ר:  ח' אמ�
ן ר�ב'י יק� ר' ב�א,  ו�ר�ב'י ז�
ר ח�ד י��������8 :ּה אמ� מ& ע� ד�ר�ב'י,  ט�

נ�ּכַהֶׁש ה ר& ח[ י��������8 :ּה אמ�ר ו� מ& ע� נ�ת�ן.  ד�ר�ב'י ט�
ן תד�ר�ב'י ט�ע�מ�א ד�מ�ר מ� צו� ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה",  , "ח+

ן י��������8 :ּה ד�מ�ר ומ� מ& ע� נ�ּכַהֶׁש ה".  ּכַהֶׁש ה�א�ש�מ�ר�ת , "ר�אשנ�ת�ן ד�ר�ב'י ט� יכו� ת' ּכַהֶׁש ה�
ן ן ר�ב'י מ�ק�הֶלֲעַּי&ם מ� י��������8 :ּה נ�ת� מ& ע� מפרש> <מּכַהֶׁש הל�י�ל�ּכַהֶׁש ה"?  "ח+צו�ת ד�ר�ב'י ט�

ים מ' ע� ים "ח+צו�ת פ� מ' ע� ּכַהֶׁש ה", ופ� ל� י� א�ש�מGרו�ת".  ע&ינ�י "ק'ד�מו ל�
א כ&יצ�ד?  ּכַהֶׁש ה�

ת סו�ע&ד ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה ד� עו� ת ס� צו� ים, "ח+ כ' ל� ּכַהֶׁש ה";  מ� ל� י� ל�
ת סו�ע&ד ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה וב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה ד� עו� , "ק'ד�מו ס� ינ�י ע�צ�מו� א�ש�מGרו�ת".  ע&

ם מ'כ�ל קו� י ש�ח�ר�א ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה ל�א מ� יך ל�ד�ו'ד ומ�ש�כ�ח את& מ& . ד�
ד ּכַהֶׁש הוא ו' ד� ר:  ש� אמ�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' ל כ�בו�ד'י, עור�ּכַהֶׁש ה  "עור�ּכַהֶׁש הנז,ט) (ת� נ&ב� ּׁש�ח�ר."  ו�כ'נו�ר, אע'יר�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�
יר ע& ת� ן י�ק�ר'י א' י��������8 :ּה קGמ&י מ' ר& יק� בוראי> של <כבודוד�ב�ר�י'י,  א'

י ר' יק� ן כ�לום ח+ש'יב ל�א א' <כבודי> ד�ב�ר�י'י. א'יק�ר&י��������8 :ּה ק[ד�ם מ'

ּׁש�ח�ר",  "אע'יר�ּכַהֶׁש ה
נ�ּכַהֶׁש ה ינ�א א+ ו& ש�ח�ר�ּכַהֶׁש ה,  מ�עו�ר&ר ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה ל�א ש�ח�ר�ּכַהֶׁש ה ו� ל'י.  מ�עו�ר&ר ּכַהֶׁש ה+
י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ר מ�ק�ט�ר�גו� י'צ�רו� ו� מ& או� :  ו� לו�

ת ש�ל�מ�ל�כ'ים ד�ו'ד, ד�ר�כ�ן יו� ּכַהֶׁש ה� מ�עו�ר�ר�ן,  ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר ל'
ת� א� ר"!  "אע'יר�ּכַהֶׁש ה אמ�ר ו� ח� ּׁש�

ת ש�ל�מ�ל�כ'ים ד�ר�כ�ן יו� ּכַהֶׁש ה� לש ע�ד י�ש&נ'ין ל' ש�עו�ת,  ש�
ת� א�  אמ�ר ו�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' אקום"!  ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה  "ח+צו�תקיט,סב) (ת�
ּכַהֶׁש הוא ר:  ו� מ& או�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' לקיט,סב) (ת� י  "ע� ט& פ� ש� ך".  מ' ק� ד� צ'
ּכַהֶׁש ה עו�אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה?  ד�ו'ד ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ומ�
ס ר�ב'י ח� ינ� ם:  ב&יר�ב'י א�ל�ע�ז�ר ר�ב'י ב�ש&ם פ' נ�ח& מ�
י�ּכַהֶׁש ה ר נ&ב�ל נו�ט&ל ּכַהֶׁש ה� נו� כ' נ�ן ו� ת� נו� יו,  ו� ת� שו� א+ ר� מ�



ד מ& עו� ּכַהֶׁש ה ב�ח+צ'י ו� ל� י� ל� ם,  ומ�נ�ג&ן ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה� ב�
ּכַהֶׁש ה.  ח+ב&ר&י ש�הֶלֲעַּי'ש�מ�עו כ�ד&י ר� תו�
ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה ח+ב&ר&י ּכַהֶׁש ה�יו ומ� ר� או�מ�ר'ים?  תו�

ם ּכַהֶׁש ה, א' ך ד�ו'ד ומ� ל� מ� ּכַהֶׁש ה,  עו�ס&ק ּכַהֶׁש ה� ר� תו� ב�
ל ּכַהֶׁש ה אח�ת אנו, ע� מ� ו�כ�מ�ּכַהֶׁש ה.  כ�

ר י:  ר�ב'י אמ� ו' ל&
ר נו� י�ּכַהֶׁש ה כ' יו כ�נ�ג�ד ת�לוי ּכַהֶׁש ה� ת� נו� לו� ש�ל�ד�ו'ד,  ח�
י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ית רוח� ו� נ' פו� ת ב�ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה מ�נ�ּׁש�ב�ת צ� נ�פ� נ�פ� ,  ומ� בו�
י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� מ&א&ל�יו.  מ�נ�ג&ן ו�
: ד'כ�ת'יב ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה�ד�ּכַהֶׁש ה
י�ּכַהֶׁש הג,טו) ב (מ�ל�כ'ים ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�מ�נ�ג&ן",  כ�נ�ג&ן  "ו�

כ�אן,  כ�תוב ב�מ�נ�ג&ן" א&ין "כ�נ�ג&ן
ּכַהֶׁש ה�מ�נ�ג&ן",  "כ�נ�ג&ן א�ל�א

ר נו� כ' ן ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� נ�ג& יו.  מ� ל� א& מ&

ּכַהֶׁש ה י��������8 :ּה ר�ב'י מ�ק�הֶלֲעַּי&ם מ� מ& ע� ן ד�ר�ב'י ט�  נ�ת�
נ�ּכַהֶׁש ה"?  ּכַהֶׁש ה�א�ש�מ�ר�ת "ר�אש יכו� ת' ּכַהֶׁש ה�

ר חונ�א:  ר�ב'י אמ�
��������8 :ּה פ� ית,  ו�ר�אש���������8 :ּה ש�ל�ּׁש�נ'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה סו� יש' ל' ּׁש� ל� ש�

ן ת ּכַהֶׁש ה& כו� ו� ת� ּכַהֶׁש ה.  א�ת מ� ל� י� ל� ּכַהֶׁש ה�
ר נ�א:  ר�ב'י אמ� מ�

ּכַהֶׁש ה י�אות? מ� ת"?  כ�ת'יב ו� נו� יכו� "ת'
נ�ּכַהֶׁש ה". ל�א, יכו�  "ת'

א ת� י� מ� ד� <נספרת>מ'ת�ח�ש�ב�א,  ל�א ק�

דון ד�ע�ד ּכַהֶׁש האדם> <ּכַהֶׁש הבריות, בניע&ר'ין.  ב'ר�י�ת�א כ�

פ'ס�ק�א. 
ים מ' כ� ח+ ח+צו�ת".  או�מ�ר'ים: ע�ד "ו�

א ר�ב'י נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם י�ס� ח� יו�
ים.  ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה מ' כ� ח+ כ�

א ר�ב'י א:  מ�פ�ק&ד י�ס� הֶלֲעַּי� ר� ב� ח� ל�
ן יתון א' ע& א,  מ'ת�ע+ס�ק�א ב� ת� י� ר� או� ב�

תון ם ש�מ�ע ק�ר�י'י א� ד& ין.  ח+צו�ת קו� ק' ס� ע� ת� ומ'
י��������8 :ּה ת& ל� ים;  ש�ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה אמ�ר�ּכַהֶׁש ה מ' מ' כ� ח+ כ�
י��������8 :ּה ת& ל� ר אמ�ר�ּכַהֶׁש ה מ' מ& או� ר ד�ב�ר'ים ש� ת אח� מ� ו�י�צ'יב.  א?

נ&י:  ת�
א ר& קו� ית ש�מ�ע א�ת ּכַהֶׁש ה� ב& ּכַהֶׁש ה�כ�נ�ס�ת,  ב�

,  י�ד&י ב�ּׁש�ח�ר, י�צ�א תו� ב� חו�
א ב�ע�ר�ב, לא .  י�ד&י י�צ� תו� ב� חו�

ּכַהֶׁש ה א ב&ין מ� ר& קו� ין ומ�ּכַהֶׁש ה ב�ּׁש�ח�ר'ית ּכַהֶׁש ה� ב�ע�ר�ב'ית?  ּכַהֶׁש ה�קו�ר&א ב&
יו�ס&ׁשַאָה ף:  ר�ב ב�ש&ם חונ�א ר�ב'י
ּכַהֶׁש ה רו:  ט�ע�ם מ� אמ�

יתו� ש�מ�ע ל'ק�רו�ת צ�ר'יך "אד�ם ב& ב"?  ב� ר� ע� ב�
ין.  א�ת ל�ּכַהֶׁש ה�ב�ר'יח� ב'ש�ב'יל יק' רְׂשֶעֵמ דָחֶא ,תֵעָה������x�����0 ."בָהָּז' מ� ּכַהֶׁש ה�
י��������8 :ּה ת& ל�  אמ�ר�ּכַהֶׁש ה, מ'



ר ש�א&ין מ& יב. [ א?מ�ת אח�ר ד�ב�ר'ים או� י�צ' ]5ו�
י��������8 :ּה ת& ל� ר ש�מוא&ל ד�ר�ב'י מ' י ב� נ' מ� ּכַהֶׁש ה נ�ח� ר�  כ&ן. אמ�

ל ר�ב'י מוא& י, כ�ד ב�ר ש� נ' מ� ית ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה נ�ח� ל�ע'בור�ּכַהֶׁש ה,  נ�ח&
ּכַהֶׁש ה ו� י מ'ק�ב�ל ּכַהֶׁש ה+ ב& <מתארח>ג�רו�ס�ּכַהֶׁש ה,  י�ע+ק�ב ר�ב'י ג�

ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה+ א ר�ב'י ו� יר� ע& ינ&י מ'ט�מ�ר ז� ּכַהֶׁש ה�ס�ל'ים> בין <מתחבאקGפ�הֶלֲעַּי�א,  ב&

נ&��������8 :ּה ע� מ� ש� אותו> <לשמועש�מ�ע.  ק�ר&י ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה&יך מ�

ּכַהֶׁש ה ו� ּכַהֶׁש ה+ ז�ר ק�ר&י ו� ח� ו�ק�ר&י,  ו�
ּכַהֶׁש ה ע�ד ו� ּכַהֶׁש ה+ ע ד� ק� נ&י��������8 :ּה ש� ש'נ�ת&י��������8 :ּה.  גו� מ'

ּכַהֶׁש ה י��������8 :ּה?  ומ� מ& ע� ט�
א ר�ב'י מוי ת�ח�ל'יפ�א ו�ר�ב'י אח� ל ר�ב'י ב�ש&ם ח� מוא& ן:  ב�ר ש� מ� נ�ח�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' או,  ו�אל  "ר'ג�זוד,ּכַהֶׁש ה) (ת� ט� ח? ת�
רו מ� ס�ל�ּכַהֶׁש ה."  מ'ש�כ�ב�כ�ם, ו�ד�מו ע�ל ב'ל�ב�ב�כ�ם א'

י��������8 :ּה ת& ל� פ�ל'יג�א,  ל&ו'י ב�ן י�ּכַהֶׁש הו�שGע� ד�ר�ב'י מ'
ע� ד�ר�ב'י Gש ּכַהֶׁש הו� י ב�ן י� ו' ים ק�ר&י ל& ר' מו� ז� ב�ת�ר���������8 :ּה,  מ'
א ּכַהֶׁש ה� ת�נ&י:  ו�
ין ר ד�ב�ר'ים או�מ&ר א& ת אח� מ� ו�י�צ'יב!  א?

ת ל���������8 :ּה פ�ת�ר מ� א? אותּכַהֶׁש ה> <מפרשש�ל�ש�ח+ר'ית,  ו�י�צ'יב ב�

א ר�ב'י ד�מ�ר יר� ע& י'ר�מ�י�ּכַהֶׁש ה:  ב�ר א�ב�א ר�ב'י ב�ש&ם ז�
לש ת ש� פו� כ& לפעולּכַהֶׁש ה> פעולּכַהֶׁש ה <ּכַהֶׁש הצמדתּכַהֶׁש ה&ן:  ת�

ּכַהֶׁש ה.  ת&כ�ׁשַאָה ף יט� ח' ּכַהֶׁש ה, ש� יכ� מ' ס� ל'
ת ת&כ�ׁשַאָה ף יל� ט' נ� י�ד�י'ם, ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה.  ל'
ל'ג�אGל�ּכַהֶׁש ה, ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה.  ת&כ�ׁשַאָה ף
יכ�ּכַהֶׁש ה ת&כ�ׁשַאָה ף מ' ס� ש�ח'יט�ּכַהֶׁש ה:  ל'
 "ו�ס�מ�ך", "ו�ש�ח�ט", א,ד-ּכַהֶׁש ה) (ו�הֶלֲעַּי'ק�ר�א
ת ת&כ�ׁשַאָה ף יל� ט' נ� ּכַהֶׁש ה:  ל' כ� ר� ם, ב� י' י�ד�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ש י�ד&כ�ם  "אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�אוקלד,ב) (ת� ד� ת וב�ר�כו ק� יי."  א�
ל'ג�אGל�ּכַהֶׁש ה, ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה:  ת&כ�ׁשַאָה ף

ים ל' ּכַהֶׁש ה' יו (ת� ּכַהֶׁש ה� פ'י",  א'מ�ר&י ל�ר�צו�ן יט,טו) "י'
ּכַהֶׁש ה ב�ת�ר&י��������8 :ּה?  כ�ת'יב מ�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' צ�ר�ּכַהֶׁש ה".  ב�יו�ם יי  "י�ע�נ�ךכ,ב) (ת�
ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& בון:  ב&יר�ב'י יו�

י כ�ל יכ�ּכַהֶׁש ה תו�כ&ׁשַאָה ף ש�ּכַהֶׁש הוא מ' מ' ל�ּׁש�ח'יט�ּכַהֶׁש ה,  ס�
ין תו� נו�ג&ע� פ�סול א& או� ק�ר�ב�ן.  ב�
י ו�כ�ל ת תו�כ&ׁשַאָה ף ש�ּכַהֶׁש הוא מ' יל� ט' נ� ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה,  י�ד�י'ם ל'
ין ג ּכַהֶׁש ה� ןָטָּׂש�ט�ן א& ר& ט� ק� ּכַהֶׁש ה.  ב�או�ת���������8 :ּה מ� ד� עו� ס�
י ו�כ�ל ל�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה,  ג�אGל�ּכַהֶׁש ה תו�כ&ׁשַאָה ף ש�ּכַהֶׁש הוא מ'
ין ג ּכַהֶׁש ה� ןָטָּׂש�ט�ן א& ר& ט� ק� תו� מ� או� ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּיו�ם.  ב�

ר א:  ר�ב'י אמ� יר� ע& ז�
נ�ּכַהֶׁש ה ל�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה,  ג�אGל�ּכַהֶׁש ה ת�כ�פ&ית א+

ית ד& צ� ת� א' י�א ו� ר& ג� אנ� א ב� ל� ב� ס לּכַהֶׁש הוביל חמורי עם <גויסתיל�פ�ל�ט'ין!  ּכַהֶׁש ה+ד�ס מו� ד� לארמון> ּכַהֶׁש ה+

רו י��������8 :ּה:  אמ� ל&
יא!  ר�ב'י, ר�בו <זכות>ּכַהֶׁש ה'

ית נ�ש ב�נ&י א' ין א? ב' ם פ�ר'יט'ין י�ּכַהֶׁש ה+ כו� ח� ין. מ' ט' ל� ארמון> לּכַהֶׁש הכיר כסׁשַאָה ף <נותנים פ�

ר י:  ר�ב'י אמ� אמ'
י כ�ל כ&ׁשַאָה ף ש�א&ינו� מ' ּכַהֶׁש ה תו� ל� Gא ג� ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה,  ל'

ּכַהֶׁש ה מ� ּכַהֶׁש ה?  ּכַהֶׁש הוא ל� מ� דו�



בו� ּכַהֶׁש ה+ או� ך ל� ל� מ� ל� יק ש�ב�א ש� ת' ר� ּכַהֶׁש ה' ש�ל�מ�ל�ך.  פ'ת�חו� ע�ל ו�
א מ�ב�ק&ש,  ּכַהֶׁש הוא מ�ּכַהֶׁש ה ל&יד�ע י�צ�

או� צ� <ּכַהֶׁש התרחק>ש�ּכַהֶׁש ה'פ�ל'יג.  ומ�

יג.  ּכַהֶׁש הוא עו�ד ל' פ� ּכַהֶׁש המלך> <גםּכַהֶׁש ה'

 פ'ס�ק�א
או�מ&ר:  ג�מ�ל'יא&ל "ר�ב�ן

מוד ש�הֶלֲעַּי�ע+ל�ּכַהֶׁש ה ע�ד ר".  ע� ח� ּׁש� ּכַהֶׁש ה�
י�א ש'מ�עו�ן,  כ�ר�ב'י ג�מ�ל'יא&ל ד�ר�ב�ן את�
נ&י ת� : ש'מ�עו�ן ר�ב'י ב�ש&ם ד'

ים מ' ע� ש�מ�ע,  א�ת קו�ר&א ש�אד�ם פ�
ת מוד ל'פ�נ&י אח� ת ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר ע� אח� ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר,  ע�מוד ל�אח�ר ו�

א צ� מ� נ' א ו� צ& תו� י�ד&י יו� ב� ו�ש�ל�ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה.  ש�ל�הֶלֲעַּיו�ם חו�
א ב�ע�ר�ב'ית.  ש'מ�עו�ן כ�ר�ב'י ג�מ�ל'יא&ל ר�ב�ן ּכַהֶׁש ה�
כ&ן?  ב�ּׁש�ח�ר'ית אׁשַאָה ף
א ר�ב'י ד�מ�ר כ�י'י ב���������8 :ּה י�ּכַהֶׁש ה&א או� יר� ע&  ,ז�

נ�א ב אחוי ת� ר� הֶלֲעַּי�א ד� ר ח' א וד�ר�ב א�ש�י�א ב� ב� ר א� נ�ּכַהֶׁש ה ב� של...> ברייתא אחיו <שנּכַהֶׁש ה: ח�

א ר& קו� י�צ�א,  מ'ש�מ�ר, לא אנ�ש&י ע'ם ּכַהֶׁש ה�
ין כ'י ימ' כ' ש� ּכַהֶׁש ה�יו.  מ�

ת כו� ר� ]2א,א [ב�
ּכַהֶׁש ה. נ&ית� ת� מ�

נ�יו ש�ב�או מ�ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה,  מ'ב&ית ב� ת� ש� מ' ּכַהֶׁש ה�
רו אמ� :  ו� לו�

ינו "לא ר' ש�מ�ע." א�ת ק�
ר  ן:  אמ� ּכַהֶׁש ה� ל�

מוד ע�ל�ּכַהֶׁש ה לא "א'ם ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר,  ע�
ין ב' הֶלֲעַּי� ם ח� ת� ל'ק�רו�ת".  א�

[תלמוד]

א ו�ע+ב�ד ר�ב�נ'ין ע�ל פ�ל'יג ג�מ�ל'יא&ל ו�ר�ב�ן ד� ב� כ�ו�ת&י��������8 :ּה?  עו�
א ּכַהֶׁש ה� א ר�ב�נ'ין ע�ל פ�ל'יג מ&א'יר ר�ב'י ו� ל� י��������8 :ּה!  עו�ב�ד�א ע+ב�ד ו� ת& ו� כ�
א ּכַהֶׁש ה� א ר�ב�נ'ין ע�ל פ�ל'יג ע+ק'יב�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ו� ל� י��������8 :ּה!  עו�ב�ד�א ע+ב�ד ו� ת& ו� כ�
א ּכַהֶׁש ה� א ר�ב�נ'ין ע�ל פ�ל'יג ש'מ�עו�ן ר�ב'י ו� ל� י��������8 :ּה!  עו�ב�ד�א ע+ב�ד ו� ת& ו� כ�

ן ּכַהֶׁש ה� יר ד�ר�ב'י א�ש�כ�ח�נ�ן ו� א' יג מ& ל' ין,  ע�ל פ� נ' ב� מצאנו> <ואיפּכַהֶׁש הר�

א ל� י��������8 :ּה?  עו�ב�ד�א ע+ב�ד ו� ת& ו� כ�
נ&י: ת�  ד'
ין כ' ית ס� ת' לונ� <רטיּכַהֶׁש ה, תחבושת>ב�ּׁש�ב�ת.  ל�חו�ל�ּכַהֶׁש ה א+

ן מ� ז� י? ב' ת� ימ� ן ב�י�י'ן ש�ט�ר�פו� א& מ� ש� ש�ב�ת,  מ&ע�ר�ב ו�
ם א+ב�ל ש�ב�ת, אסור.  מ&ע�ר�ב ט�ר�פו� לא א'

נ&י:  ת�
ר ן ר�ב'י אמ� עו� מ� ר:  ב�ן ש' ז� ע� ל� א�



יר ת' יר ר�ב'י ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה מ� א' ן,  י�י'ן ל'ט�ר�ׁשַאָה ף מ& מ� ש� ו�
סוך ל� ב�ּׁש�ב�ת.  ל�חו�ל�ּכַהֶׁש ה ו�
נו וכ�ב�ר ש� ק� ּכַהֶׁש ה, וב' ל� כ&ן,  לו� ל�ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת ח�
לא יח� ו� נ' ל�נו.  ּכַהֶׁש ה'

נו ר� אמ� :  ו� לו�
ת� מ�ב�ט&ל ר�ב'י, ד�ב�ר�יך ב�ח�הֶלֲעַּי&יך?  א�

ר אמ� ן:  ו� ל�
ים,  מ&ק&ל ש�א+נ'י פ'י ע�ל אׁשַאָה ף ר' ח& א+ ל�

יר מ' ח� י,  ע�ל א+נ'י מ� מ' צ� ח+ב&ר�י.  ע+ל�י פ�ל'יג'ין ד�ּכַהֶׁש ה�אע�

ן ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה ד�ר�ב'י א�ש�כ�ח�נ�ן ו� יב� ק' יג ע+ ל' ין,  ע�ל פ� נ' ב� מצאנו> <ואיפּכַהֶׁש הר�

א ל� י��������8 :ּה?  עו�ב�ד�א ע+ב�ד ו� ת& ו� כ�
נ&ינ�ן כ�י'י ת� ן: ד' מ�  ת�

נ&י ּכַהֶׁש ה�ּׁש'ז�ר�ּכַהֶׁש ה ּׁש� ת, מ' ל� ג� גGל� ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש השדרּכַהֶׁש ה> <עמודמ&ת'ים.  ו�

נ&י ר�ב'יע'ית ּׁש� ם, מ' מ&ת'ים.  ד�
נ&י ו�ר�ב�ע ּׁש� ת, מ' מו� צ� ים.  ע+ ת' מ&
ן א&ב�ר נ&י מ' ּׁש� ת, מ' מ& מ&ת'ים.  ּכַהֶׁש ה�
ן א&ב�ר נ&י מ' ּׁש� י, מ' ח� א+נ�ש'ים.  ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י יב� ק' א ע+ מ& ט� ים מ� מ' כ� ח+ ין.  ו� ר' ּכַהֶׁש ה+ ט� מ�

נ&י:  ת�
יאו מ�ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ב' ּכַהֶׁש ה& ת מ�ל&אּכַהֶׁש ה קGפ�ּכַהֶׁש ה ש� מו� צ� ט�ב'י,  מ'כ�פ�ר ע+

יחוּכַהֶׁש ה� נ' ּכַהֶׁש ה' ת ב�א+ו'יר ו� נ�ס� כ� ב�לו�ד.  ּכַהֶׁש ה�
נ�ס כ� נ' א ת&יו�ד�רו�ס ו� פ& רו� סו ּכַהֶׁש ה� נ� כ� נ' .  ּכַהֶׁש ה�רו�פ�א'ים כ�ל ו� מו� ע'
ר ס אמ� רו� ד� יו� ּכַהֶׁש ה�רו�פ&א:  ת&
ין ת ש'ז�ר�ּכַהֶׁש ה כ�אן א& מ& ת א�ח�ד, ו�לא מ' ל� ג� ת גGל� מ& א�ח�ד.  מ'

רו:  אמ�
יל א' ין כ�אן ו�י&ש ּכַהֶׁש הו� ר' ּכַהֶׁש ה+ ט� י&ש מ� אן ו� ין,  כ� א' מ� ט� מ�
ד מ� י�ן. [ ע�ל נ�ע+ נ� מ' ]6ּכַהֶׁש ה�

ילו ח' ת� ר.  מ&ר�ב'י ּכַהֶׁש ה' ּכַהֶׁש ה& ט' ּכַהֶׁש ה, ו� יב� ק' ע+
רו :  אמ� לו�

יל א' ית� ּכַהֶׁש הו� י' ּכַהֶׁש ה� א ו� מ& ט� ר.  מ� ּכַהֶׁש הו� , ט� ת� ר� ּכַהֶׁש ה� ט' ו�

ן ּכַהֶׁש ה� ן ד�ר�ב'י א�ש�כ�ח�נ�ן ו� עו� מ� יג ש' ל' ין,  ע�ל פ� נ' ב� ר�
א ל� י��������8 :ּה?  עו�ב�ד�א ע+ב�ד ו� ת& ו� כ�
נ&ינ�ן כ�י'י ת� ן:  ד' מ� ת�
ן ר�ב'י עו� מ� או�מ&ר:  ש'
ין כ�ל ח' פ� ס� ין, חוץ ּכַהֶׁש ה� ר' ת� Gי מ יח& פ' ס� כ�רוב,  מ'

א ש�א&ין צ& הֶלֲעַּיו� ת ב�ּכַהֶׁש ה�ן כ� קו� י�ר� ּכַהֶׁש ה.  ב� ד� אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�
ים מ' כ� ח+ ים:  ו� ר' מ� או�

ין כ�ל ח' פ� ס� ין.  ּכַהֶׁש ה� סור' א+
ן ר�ב'י עו� מ� י ב�ן ש' ח� ר יו� ב� א,  ע+ ת� ט� מ' ש� ב'

א מ� י מ�ל�ק&ט ח�ד ח+ יח& פ' ש�ב'יע'ית,  ס�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ית ל& ין אסור? ו�ל�או ו� יח' פ' נון?  ס� א'
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�



לא מ�ת'יר?  ש�א�ת� ּכַהֶׁש הוא א�ת� ו�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�
ין א& ין ח+ב&ר�י ו� לוק' ע�ל�י?  ח+

י:  וק�ר�א לו� ע+
ר  "ופ�ר&ץי,ח) (ק�ּכַהֶׁש ה�ל�ת ד& נ�ח�ש",  י'ּׁש�כ�נו ג�
ן כ& ל&י��������8 :ּה.  ּכַהֶׁש ה+ו�ת ו�

א ר�ב�נ'ין, ו�ע+ב�ד ע�ל פ�ל'יג ג�מ�ל'יא&ל ו�ר�ב�ן ד� ב� כ�ו�ת&י��������8 :ּה?  עו�
יא ש�נ�י�א נון.  ּכַהֶׁש ה�כ�א, ש�ּכַהֶׁש ה'יא ּכַהֶׁש ה' ש' ל�

ּכַהֶׁש ה ת� ע� ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר!  ע�מוד מ'ּׁש�הֶלֲעַּי�ע+ל�ּכַהֶׁש ה אׁשַאָה ף מ&
ית א' מ&ימ�ר:  ד�ב�ע&י ו�
ן מ� ין ּכַהֶׁש ה�יו ת� ל' כו�  ח+כ�מ'ים, ד'ב�ר&י ל�ק�הֶלֲעַּי&ם י�
ר , כ�ב�רּכַהֶׁש ה�כ�א ב�ר�ם ב� ת,  ע� צו� ח+
לא ין ּכַהֶׁש ה�יו ו� ל' כו� ח+כ�מ'ים.  ד'ב�ר&י ל�ק�הֶלֲעַּי&ם י�
ר ן:  אמ� לו�

דון ב� י.  עו�ב�ד�א ע� ת' ו� כמוני> מעשּכַהֶׁש ה <תעשוכ�

ת כו� ר� ]3א,א [ב�
ּכַהֶׁש ה. נ&ית� ת� מ�

אמ�רו,  ב'ל�ב�ד זו� לא
ים ש�אמ�רו כ�ל א�ל�א מ' כ� ד ח+ ת",  "ע� צו� ח+

ן ת� ו� צ� מוד ש�הֶלֲעַּי�ע+ל�ּכַהֶׁש ה ע�ד מ' ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר. ע�
ר ט& ק� ים ּכַהֶׁש ה� ב' ל� ו�א&ב�ר'ים,  ח+
ן ת� ו� צ� מוד ש�הֶלֲעַּי�ע+ל�ּכַהֶׁש ה ע�ד מ' ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר.  ע�

[תלמוד]

נ�ן נ&ינ�ן א+ פ�ס�ח'ים",  "א+כ'יל�ת ת�
ית ים".  "א+כ'יל�ת ת�נ&י ד�ל�א א' ח' ס� פ�
ן ת ד'ת�נ�א מ� יל� כ' ין א+ נ' ב� ים, ר� ח' ס� ; פ�

ן ת ת�נ�א ד�ל�א ומ� יל� כ' ר.  פ�ס�ח'ים, ר�ב'י א+ ז� יע� ל' א?
ּכַהֶׁש ה י��������8 :ּה ומ� מ& ע� א?ל'יע�ז�ר?  ד�ר�ב'י ט�

ר מ� כ�אן:  נ�א?
 "ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה", יב,ח) (ש�מו�ת

ר מ� נ�א? ן:  ו� ל� ּכַהֶׁש ה� ל�
ּכַהֶׁש ה". יב,יב) (ש�מו�ת ל� י�  "ל�
ּכַהֶׁש ה ח+צו�ת,  ל�ּכַהֶׁש ה�ל�ן, ע�ד ש�נ�א?מ�ר ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה מ�
אן אׁשַאָה ף ח+צו�ת.  ע�ד כ�

ר חונ�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ�
ת כ�ן ל&ית יל� כ' לו פ�ס�ח'ים א+ פ' נ&ינ�ן א+ ת� ין, ד' נ' ב� ר� : כ�

ר "ּכַהֶׁש ה�פ�ס�ח ת אח� צו� א ח+ מ& ט� ם".  א�ת מ� י' ד� הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה�

ת כו� ר� ]4א,א [ב�
ּכַהֶׁש ה. נ&ית� ת� מ�



ים כ�ל ל' כ� נ�א? ד,  ל�יו�ם ּכַהֶׁש ה� ח� א�
ן ת� ו� צ� מוד ש�הֶלֲעַּי�ע+ל�ּכַהֶׁש ה ע�ד מ' ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר.  ע�

ם רו כ&ן, ל�מ�ּכַהֶׁש ה א' ח+צו�ת"?  "ע�ד ח+כ�מ'ים אמ�
ת ל�ּכַהֶׁש ה�ר�ח'יק כ�ד&י ן ּכַהֶׁש ה�אד�ם א� ּכַהֶׁש ה�ע+ב&יר�ּכַהֶׁש ה. מ'

[תלמוד]

ין "כ�ל ל' כ� נ�א? ד",  ל�יו�ם ּכַהֶׁש ה� ח� א�
ק[ד�ש'ים.  ק�ד�ש&י כ�גו�ן
ם רו כ&ן, ל�מ�ּכַהֶׁש ה א' ח+צו�ת"?  "ע�ד ח+כ�מ'ים אמ�

ת ל�ּכַהֶׁש ה�ר�ח'יק א�ל�א ן ּכַהֶׁש ה�אד�ם א� ּכַהֶׁש ה�ע+ב&יר�ּכַהֶׁש ה. מ'
ם ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר",  ע�מוד ש�הֶלֲעַּי�ע+ל�ּכַהֶׁש ה "ע�ד או�מ&ר ּכַהֶׁש הוא א�ת� א'

ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ח�ר,  ע�מוד ע�ל�ּכַהֶׁש ה ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ס�בור ו�
א צ� מ� ב.  או�כ&ל נ' הֶלֲעַּי& ח� ת� ומ'
ך תו� ח+צו�ת",  "ע�ד לו� או�מ&ר ש�א�ת� מ'
לו פ' כ&ל ּכַהֶׁש הוא א+ ר או� ינו� אח� ת, א& צו� ב.  ח+ הֶלֲעַּי& ח� ת� מ'

ת כו� ר� א,ב]  [ב�
ּכַהֶׁש ה. נ&ית� ת� מ�

י ת� מ� א& ין מ& ר' ב�ּׁש�ח�ר'ין?  ש�מ�ע א�ת קו�
ין מ'ּׁש�הֶלֲעַּי�כ'יר ן;  ת�כ&ל�ת ב& ב� ל� ל�

ז�ר ר�ב'י יע� ל' ר:  א? מ& או�
ין ל�כ�ר�ת�ן,  ת�כ&ל�ת ב&
נ&ץ ע'ם ּכַהֶׁש ה.  ּכַהֶׁש ה� מ� ח� ּכַהֶׁש ה�
ע� ר�ב'י Gש ּכַהֶׁש הו� ר:  י� מ& או�
לש ע�ד ש�עו�ת,  ש�

ין ב�נ&י ד�ר�ך ש�כ&ן כ' ל� לו�ש ל�ע+מ�ד מ� ש� ש�עו�ת.  ב�
א ר& קו� ך מ'כ�ן ּכַהֶׁש ה� ל� א� יד,  לא ו� ס' פ� ּכַהֶׁש ה'
ּכַהֶׁש ה. קו�ר&א ש�ּכַהֶׁש הוא כ�אד�ם ר� תו� ב�

[תלמוד]

י נ' ּכַהֶׁש ה כ& נ&ית� ת� : מ�
ין ש�ב���������8 :ּה.  ל�ל�ב�ן ש�ב���������8 :ּה ת�כ�ל�ת ב&

ּכַהֶׁש ה ן ומ� מו� ע� ? ד�ר�ב�נ'ין ט�
ר ב� ד� מ' ן  "ור�א'ית�םטו,לט) (ב� ", מ' תו� מוך א� ס� .  ּכַהֶׁש ה� לו�
ּכַהֶׁש ה י��������8 :ּה ומ� מ& ע� א?ל'יע�ז�ר?  ד�ר�ב'י ט�

ם ית� א' ", כ�ד&י "ור� ין נ'כ�ר ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה&א א�תו� ין.  ב& בוע' צ� ּכַהֶׁש ה�
נ&י מ&א'יר:  ר�ב'י ב�ש&ם ת�

ם ית� א' ין "ור� ��������8 :ּה" א& ת� ם כ�אן, א�ל�א כ�ת'יב או� ית� א' ".  "ור� א�תו�
ת ּכַהֶׁש ה�מ�ק�הֶלֲעַּי&ם ש�כ�ל מ�ג'יד ו� צ� צ'יצ'ית,  מ'
נ&י מ�ק�ב&ל כ�א'לו ינ�ּכַהֶׁש ה;  פ� כ' ש�
ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש ה�ת�כ�ל�ת מ�ג'יד מ� ל�הֶלֲעַּי�ם,  דו�



הֶלֲעַּי�ם ּכַהֶׁש ה� ל�ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ב'ים,  דו�מ�ּכַהֶׁש ה ו�
ין ו�ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ב'ים מ' ,  דו� ל�ר�ק'יע�

ּכַהֶׁש ה ו�ר�ק'יע� מ� ל�כ'ס&א,  דו�
א ס& כ' ּכַהֶׁש ה� : ד'כ�ת'יבל�ס�פ'יר,  דו�מ�ּכַהֶׁש ה ו�

נ&ּכַהֶׁש ה,   "ו�א�ר�א�ּכַהֶׁש הי,א) (י�ח�ז�ק&אל ּכַהֶׁש ה' ו�
אש ע�ל א+ש�ר ּכַהֶׁש ה�ר�ק'יע� א�ל ּכַהֶׁש ה�כ�רGב'ים,  ר�

ן ב� א� כ'ס&א".  ד�מות כ�מ�ר�א&ּכַהֶׁש ה ס�פ'יר כ�

ים ר' ח& או�מ�ר'ים:  א+
ם ית� א' ",  "ור� א�תו�

רו� ר�חו�ק אד�ם ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה&א כ�ד&י ב& ח+ ת אר�ב�ע מ& מו� .  א� ומ�כ'ירו�
ים.  כ�ּכַהֶׁש ה�ד�א ח'ס�ד�א ר�ב ר' ח& א+ ד�
ּכַהֶׁש ה ין?  א+נ�ן מ� מ' י� דנים> אנו <במּכַהֶׁש הק�

ם לו א' פ' יל, א+ ג' ר� ּכַהֶׁש ה,  ר�חו�ק ב� מ� אותו> <מכיר !ל&י��������8 :ּה ּכַהֶׁש הוא ח�כ'יםכ�

ם א' ר�ג'יל,  ב�ש�א&ינו� ו�
לו פ' א ק�רו�ב א+ י��������8 :ּה, ל� ב& ג�  !ל&י��������8 :ּה ח�כ'ים ל�
נ�ן כ'י א�ל�א ין, א+ מ' י� ילק� ג' ר� ינו�  ב� א& ש� יל,  ו� ג' ר�

ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה� י ל&י��������8 :ּה ד�אז&יל כ� את& י�א, ו� נ� ס� אכ� לעתים> לארץ, ובא <לחוץ .ל�ק'צ'ין ל�

ית נ&י ת�נ�י א' : ת�
ין ר ל�כ�ל�ב, ב&ין ז�א&ב ב& מו� ל�ע�רו�ד.  ח+

ית א' נ&י ת�נ�י ו� : ת�
רו� ר�חו�ק אד�ם ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה&א כ�ד&י ב& ח+ ת אר�ב�ע מ& מו� .  א� ומ�כ'ירו�
ן ב ב&ין ד�מ�ר מ� א& ב ז� ל� כ� ין ל� ל�ע�רו�ד,  ח+מו�ר ב&

ן מ� ל�כ�ר�ת�ן.  ת�כ�ל�ת ב&ין ד�מ�ר כ�
ן ת אר�ב�ע מ&ח+ב&רו� ר�חו�ק אד�ם ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה&א כ�ד&י ד�מ�ר ומ� מו� ,  א� ירו� כ' ומ�
ן מ� ל�ל�ב�ן.  ת�כ�ל�ת ב&ין ד�מ�ר כ�
רו:  א+ב�ל אמ�

��������8 :ּה ת� ו� צ� נ&ץ ע'ם מ' ּכַהֶׁש ה. [ ּכַהֶׁש ה� מ� ח� ]7ּכַהֶׁש ה�
א ג�אGל�ּכַהֶׁש ה ש�הֶלֲעַּי'ס�מ�ך כ�ד&י צ� מ� נ' ּכַהֶׁש ה, ו� ל� פ' ת� ב�הֶלֲעַּיו�ם.  מ'ת�פ�ל&ל ל�

ר א:  ר�ב'י אמ� יר� ע& ז�
נ�ּכַהֶׁש ה א+ ית ו� ר& ט�ע�מ�א,  אמ�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ב,ּכַהֶׁש ה) (ת� ש�מ�ש".  ע'ם  "י'יר�אוךע�
ר עGק�ב�א:  מ�ר אמ�

ין יק' ת' ו� יו ּכַהֶׁש ה� ין מ�ש�כ'ימ'ין ּכַהֶׁש ה� ר' קו� או�ת���������8 :ּה,  ו�
ן ל���������8 :ּה ש�הֶלֲעַּי'ס�מ�כו כ�ד&י ת� ל� פ' ּכַהֶׁש ה.  ּכַהֶׁש ה�נ&ץ ע'ם ת� מ� ח� ּכַהֶׁש ה�

נ&י : ת�
ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� יוד�

י מ�ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ית' י' ּכַהֶׁש ה� ך,  מ�ּכַהֶׁש ה�ל&ך ש� ר� ד� ב�
י ר& י ע+ז�ר�י�ּכַהֶׁש ה ב�ן א�ל�ע�ז�ר ר�ב'י אח+ ר& אח+ ע+ק'יב�ּכַהֶׁש ה.  ר�ב'י ו�
יו ּכַהֶׁש ה� ין ו� סוק' ּכַהֶׁש ה ע+ יע� ג' ּכַהֶׁש ה' ת, ו� וו� צ� מ' ש�מ�ע.  ק'ר�י�ת עו�נ�ת ב�

י ית' י' ּכַהֶׁש ה� שו ס�בור, ש�מ�א ו� י�א+ ת� ש�מ�ע,  מ'ק'ר�י�ת נ'
י ית' ר' ק� ו�ש�נ'ית'י.  ו�

ר אח� ילו כ�ך ו� ח' ת� ּכַהֶׁש ה&ם,  ּכַהֶׁש ה'
ּכַהֶׁש ה וכ�ב�ר ת� י� ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� מ� ח� י ע�ל ּכַהֶׁש ה� אש& ים.  ר� ר' ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�



ּכַהֶׁש ה".  ּכַהֶׁש ה�נ&ץ "ע�ד מ� ח� ּכַהֶׁש ה�
נ�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ב�ש&ם ז�ב�ד'י ב�ר י�ע+ק�ב ד�ר�ב'י ב�ר&י��������8 :ּה ז�כ�ר�י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י יו�
ּכַהֶׁש ה ש�ת�ּכַהֶׁש ה&א כ�ד&י מ� ח� ת ּכַהֶׁש ה� פ� ט� פ� ט� ּכַהֶׁש ה�ּכַהֶׁש ה�ר'ים.  ר�אש&י ע�ל מ�

או�מ&ר:  י�ּכַהֶׁש הו�שGע� "ר�ב'י
לש ע�ד ש�עו�ת."  ש�

נונ�א א'ד&י, ר�ב ר�ב'י מ� ר א�ד�א ו�ר�ב ּכַהֶׁש ה� א ב� ב:  ב�ש&ם אח� ר�
ע� כ�ר�ב'י ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה Gש ּכַהֶׁש הו� .  י� ב�שו�כ&ח�

ר:  חונ�א ר�ב'י אמ�
ן י' ר� ין,  ת� ר' מו� א+

ר ח�ד ".  אמ� "ב�שו�כ&ח�
יב ת' : ח�ב�ר&י��������8 :ּה ל&י��������8 :ּה מ�

י כ' ?  ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה י&ש ו� ב�שו�כ&ח�
רו ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה, ו�ל�מ�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש הוא כ�ך ?  אמ� ב�שו�כ&ח�

ז אד�ם ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה&א כ�ד&י ר& ז� ��������8 :ּה.  ל'ק�רו�ת���������8 :ּה ב�ע�צ�מו� מ� נ�ת� עו� ב�

ן מ� נ&ינ�ן ת� : ת�
ין יק' ס' פ� ין ש�מ�ע, ו�א&ין ל�ק'ר�י�ת "מ� יק' ס' פ� ל�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה".  מ�

ר א:  ר�ב'י אמ� אח�
ינ���������8 :ּה תו�ר�ּכַהֶׁש ה, ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה ד�ב�ר ש�מ�ע ק'ר�י�ת ר א& ב� ּכַהֶׁש ה.  ד� ר� תו�
ר ב�א:  ר�ב'י אמ�
נ���������8 :ּה ש�מ�ע ק'ר�י�ת מ� ּכַהֶׁש ה ז� ל� פ' , ת� בוע� נ���������8 :ּה א&ין ק� מ� .  ז� ק�בוע�
ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� ס& יו�
ינ���������8 :ּה ש�מ�ע ק'ר�י�ת ּכַהֶׁש ה צ�ר'יכ�ּכַהֶׁש ה א& ל� פ' נ�ּכַהֶׁש ה, ת� ו� כ�ו�נ�ּכַהֶׁש ה.  צ�ר'יכ�ּכַהֶׁש ה כ�
ר נ&י:  ר�ב'י אמ� מ�

��������8 :ּה י&ית� ּׁש� ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י קGמ&י ק� ס& לפני> אותּכַהֶׁש ה <ּכַהֶׁש הקשיתייו�

לו פ' א+ ינ���������8 :ּה ש�מ�ע ק'ר�י�ת ת&ימ�ר ו� כ�ו�נ�ּכַהֶׁש ה,  צ�ר'יכ�ּכַהֶׁש ה א&
ים פ�סוק'ים ש�לש�ּכַהֶׁש ה נ' אשו� ר' כ�ו�נ�ּכַהֶׁש ה.  צ�ר'יכ'ין ּכַהֶׁש ה�

ן נון גו� מ' א' ד, ּכַהֶׁש הוא ד� ח� יב� ן צ' ו& כ� <קצת>, מ�

נ�ן ר�ב'י ח� ן ר�ב'י ב�ש&ם יו� עו� מ� י:  ב�ן ש' ח� יו�
אנו כ�גו�ן ין אנו, ש� סוק' ּכַהֶׁש ה,  ב�ת�ל�מוד ע+ ר� תו�

לו פ' ין.  אנו ש�מ�ע, א&ין ל�ק'ר�י�ת א+ יק' ס' פ� מ�
נ�ן ר�ב'י ח� ��������8 :ּה יו� ר� , ג�ר�מ&י��������8 :ּה ע�ל אמ�

אנו כ�גו�ן ין אנו, ש� סוק' ּכַהֶׁש ה,  ב�ת�ל�מוד ע+ ר� תו�
לו פ' ין.  אנו ל�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה א+ יק' ס' פ� מ�

י��������8 :ּה ד&ן ת& ע� ד� י��������8 :ּה:  ו�ד&ן כ� ת& ע� ד� כ�
נ�ן ר�ב'י ח� י��������8 :ּה יו� ת& ע� ד� נ�ן:  ר�ב'י , ד�אמ�רכ� ח� יו�

אי ו� ל� ם!  כ�ל מ'ת�פ�ל�ל'ין ּכַהֶׁש ה� הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה�
ין א& ּכַהֶׁש ה? ש� מ� מ�פ�ס�ד�ת.  ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה ל�

ן ר�ב'י עו� מ� י ב�ן ש' ח� , כ�ד�ע�ת&י��������8 :ּה יו�
ן ד�ר�ב'י עו� מ� י ב�ן ש' ח� ר:  יו� אמ�
לו ינ�א א' ו& א ע�ל ק�א&ים ּכַהֶׁש ה� ד�ס'ינ�י,  טור�

ת ב�ש�ע�ת�ּכַהֶׁש ה יב� ּכַהֶׁש ה' י� ת� א' א ד� ת� י� ר� ל,  או� א& ר� אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י' ל�
ינ�א ו& ע ּכַהֶׁש ה� ב� ת� נ�א קGמ&י מ' מ� ח+  ר�



ין,  ת�ר�י'ן נ�אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�א ל�ב�ר ד�י'ת�ב�ר&י מ' פ&
י ח�ד ו& יּכַהֶׁש ה? ב�או�ר�י�ת�א,  ל�ע&י ד'

ד ח� י��������8 :ּה ע�ב&ד ד'יּכַהֶׁש ה?ו&י ו� צ�ר�כו�י.  כ�ל ב&
ר ז� ר:  ח+ מ� ו�
ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש הוא,  ח�ד א'ן ומ�
א ל&ית מ� ל� י��������8 :ּה ק�א&ים י�כ&יל ע� י�א מ'ן ב& ר� טו� ל� <ּכַהֶׁש הלשנּכַהֶׁש ה> ד'יל&י��������8 :ּה ד&

לו ן א' וו� ת ע�לת�ר�י'ן,  ּכַהֶׁש ה+ ּכַהֶׁש ה! כ�מ�ּכַהֶׁש ה אח� מ� כ�  ו�

ר ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ� ס& י�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י קGמ&י יו� מ� ר� י'
י�א נ�ן ד�ר�ב'י את� ח� ינ�א כ�ר�ב'י יו� נ' ע+ק�ב�י�ּכַהֶׁש ה,  ב�ן ח+

נ&י:  ת� ד'
י ב& ת� ת,  ת�פ'ל'ין ס�פ�ר'ים כו� זוזו� ומ�

ין יק' ס' פ� ש�מ�ע,  ל�ק'ר�י�ת מ�
ין א& ין ו� יק' ס' פ� ל�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה.  מ�
ינ�א ר�ב'י נ' י�ּכַהֶׁש ה ב�ן ח+ ב� ק� או�מ&ר:  ע+

ש�מ�ע,  ל�ק'ר�י�ת ש�מ�פ�ס'יק'ין כ�ּׁש&ם
ין כ�ך יק' ס' פ� ין,  מ� ל' פ' ת� ל� ּכַהֶׁש ה, ו� ל� פ' ת� ל�

יּכַהֶׁש ה� כ�ל ו�ל'ש�אר ת� וו� צ� ש�ל�תו�ר�ּכַהֶׁש ה.  מ'
לא ן ר�ב'י מו�ד�ּכַהֶׁש ה ו� עו� מ� י,  ב�ן ש' ח� יו�

ין יק' ס' פ� מ� לול�ב?  ו�ל�ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת סGכ�ּכַהֶׁש ה ל�ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת ש�
ית ל& י,  ב�ן ש'מ�עו�ן ל�ר�ב'י ל&י��������8 :ּה ו� ח� יו�

נ�ת ע�ל "ּכַהֶׁש ה�ל�מ&ד ד ל�ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת, ו�לא מ� מ& ל� ת"?  ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ּכַהֶׁש ה� ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו� ל�
נ'ב�ר�א.  ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא לו� ל�ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת, נו�ח� ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ש�ּכַהֶׁש ה�ל�מ&ד

ר אמ� נ�ן:  ר�ב'י ו� ח� יו�
ד מ& ל� ל�ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת,  ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ּכַהֶׁש ה�

ח� כ�ּכַהֶׁש ה א'לו לו� נו� פ� פ�נ�יו,  ע�ל ש'ל�י�תו� נ�ּכַהֶׁש ה�
לא ל�עו�ל�ם!  י�צ�א ו�

א מ� ע� י,  ב�ן ש'מ�עו�ן ד�ר�ב'י ט� ח� יו�
ּכַהֶׁש ה ז�ּכַהֶׁש ה ש'נון ז� ש'נון,  ו�

ין א& ין ו� ל' ט� ב� נון מ� נון.  מ'פ�נ&י ש' ש'
א ּכַהֶׁש ה� נ&ינ�ן:  ו� ת�

א ר& קו� ך מ'כ�אן ּכַהֶׁש ה� יל� א& ּכַהֶׁש ה'פ�ס'יד,  לא ו�
ּכַהֶׁש ה.  קו�ר&א ש�ּכַהֶׁש הוא כ�אד�ם ר� תו� ב�

א ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� יב� ב' ��������8 :ּה, ח+ נ�ת� עו� יא ב� ּכַהֶׁש ה.  מ'ד'ב�ר&י יו�ת&ר ּכַהֶׁש ה' ר� תו�
ר ן:  ר�ב'י אמ� יוד�
ן ר�ב'י עו� מ� י,  ב�ן ש' ח� יו�
יד ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה י�ד&י ע�ל ד' ּכַהֶׁש ה,  ב�ד'ב�ר&י ח� ר� <שנון>תו�

ינ���������8 :ּה ל�פ'יכ�ך יו ח+ב'יב�ּכַהֶׁש ה א& ל� ּכַהֶׁש ה.  מ'ד'ב�ר&י יו�ת&ר ע� ר� תו�
ר א ר�ב'י אמ� ב� י:  א� ר' מ�

נ&ינ�ן ל�א ּכַהֶׁש ה",  קו�ר&א ש�ּכַהֶׁש הוא "כ�אד�ם א�ל�א ת� ר� תו� ב�
א נ�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ש� מ' ��������8 :ּה, כ� נ�ת� עו� ּכַהֶׁש ה'יא.  ב�
ן ר�ב'י עו� מ� י ב�ן ש' ח� , כ�ד�ע�ת&י��������8 :ּה יו�

ן ד�ר�ב'י עו� מ� י ב�ן ש' ח� ר:  יו� אמ�
ק ס& עו� ינ���������8 :ּה ב�מ'ק�ר�א, מ'ד�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� א& ּכַהֶׁש ה.  ו� ד� מ'
ין נ' ב� ר� כ�מ'ש�נ�ּכַהֶׁש ה.  מ'ק�ר�א ע�ב�ד'י ו�



ת כו� ר� ] 1א,ג [ב�
ּכַהֶׁש ה: נ&ית� ת� מ�

ית או�מ�ר'ים:  ש�מ�י ב&
ו�י'ק�רו,  י�טו ּכַהֶׁש ה�אד�ם כ�ל ב�ע�ר�ב

ר:  וב�ב�ק�ר מ� נ�א? דו, ש� מ� ]8[י�ע�
ב�ב&ית�ך,  ב�ש'ב�ת�ך"ו, ז)  (דברים

ךו ב�ד�ר�ך וב�ל�כ�ת�ך ב� כ� ש� ך".  ב� קומ� וב�
ית או�מ�ר'ים:  ּכַהֶׁש ה'ל&ל וב&

ם כ�ל אד� כ�ד�ר�כ�ן, ש�נ�א?מ�ר:  קו�ר'ין ּכַהֶׁש ה�
ך".  "וב�ל�כ�ת�ךו, ז)  (דברים ר� ד� ב�
ם ר כ&ן, ל�מ�ּכַהֶׁש ה א' מ� וב�קומ�ך"?  ב�ש�כ�ב�ךו" נ�א?

שו�כ�ב'ין,  אד�ם ש�ב�נ&י ב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה
ין."  אד�ם ש�ב�נ&י וב�ש�ע�ּכַהֶׁש ה ד' מ� עו�

[תלמוד]

א ין ּכַהֶׁש ה'ל&ל ב&ית ּכַהֶׁש ה� מ' הֶלֲעַּי� ק� ין מ� ר& ק�ר�הֶלֲעַּי�א.  ת�
ּכַהֶׁש ה ין מ� מ' הֶלֲעַּי� ק�  ש�מ�י ב&ית מ�

ך"?  וב�ל�כ�ת�ך ב�ב&ית�ך "ב�ש'ב�ת�ך ר� ד� ב�
ת;  ל�עו�ס�ק'ין ב�ב&ית�ך", פ�ר�ט "ב�ש'ב�ת�ך וו� צ� מ' ב�
ים.  ב�ד�ר�ך", פ�ר�ט "וב�ל�כ�ת�ך נ' ת� ח+ ל�

נ&י:  ת�
י�ּכַהֶׁש ה ב�ן ל�ע�ז�ר ב�ר�ב'י מ�ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ר� ז� י'ש�מ�ע&אל,  ו�ר�ב'י ע+

ים ש�ּכַהֶׁש ה�יו תונ' ם נ� קו� מ� א�ח�ד.  ב�
י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה,  ע+ז�ר�י�ּכַהֶׁש ה ב�ן ל�ע�ז�ר ר�ב'י ו� ט� Gמ
קוׁשַאָה ף.  י'ש�מ�ע&אל ו�ר�ב'י ז�

נ�ת ּכַהֶׁש ה'ג'יע�ּכַהֶׁש ה ש�מ�ע.  ק'ר�י�ת עו�
ׁשַאָה ף ק� ז� ּכַהֶׁש ה ע+ז�ר�י�ּכַהֶׁש ה ב�ן ל�ע�ז�ר ר�ב'י נ' ט� ּכַהֶׁש ה' י'ש�מ�ע&אל.  ר�ב'י ו�
ר י�ּכַהֶׁש ה ב�ן ל�ע�ז�ר ר�ב'י אמ� ר� ז� אל:  ל�ר�ב'י ע+ ע& מ� ש� י'

ים ר' מ� ּׁשוק:  ל�א�ח�ד או� ב�
נ�ך?"  א�ת מ�ג�ד&ל ל�ך "מ�ּכַהֶׁש ה ק� ז�
ּכַהֶׁש הוא ר:  ו� מ& או�

י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� נ�ג�ד "י' ין."  כ� ית' ח' ש� מ� ז�ק�נ�ם> את <ּכַהֶׁש המגלחיםּכַהֶׁש ה�

י ית' י' ּכַהֶׁש ה� י, ש� נ' י,  א+ ת' פ� ק� ז� ּכַהֶׁש ה, נ' ט� Gמ
ית� י' ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה, ש� ת� א� .  ו� ית� ט& קוׁשַאָה ף, ּכַהֶׁש ה' ז�

ר :  אמ� לו�
ּכַהֶׁש ה ת� ש�מ�י,  ב&ית כ�ד'ב�ר&י נ'ז�ק�פ�ת� א�
י נ' א+ י ו� ר& ב� ד' י, כ� ית' ט& ּכַהֶׁש ה'ל&ל.  ב&ית ּכַהֶׁש ה'
ר:  ד�ב�ר אח&

ין,  י'ר�או ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא יד' מ' ל� ת� ּכַהֶׁש ה�
י�ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו י ק�ב�ע ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה ו� ר& ב� ד' ית כ� ש�מ�י.  ב&

ת כו� ר� ] 2א,ג [ב�



ּכַהֶׁש ה: נ&ית� ת� מ�

ר ן:  ר�ב'י אמ� פו� ר� ט�
י נ' י א+ ית' י' ך,  ב�א ּכַהֶׁש ה� ר� ד� ב�

י ית' ט& ּכַהֶׁש ה' ית ל'ק�רו�ת, כ�ד'ב�ר&י ו� ש�מ�י,  ב&
י ת' נ� כ� ס' נ&י ב�ע�צ�מ'י ו� פ� ּכַהֶׁש ה�ל&ס�ט'ין.  מ'

רו :  אמ� לו�
ית� כ�ד�י י' ע�צ�מ�ך,  ע�ל ל�חוב ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש ה'ל&ל. ב&ית ד'ב�ר&י ע�ל ש�ע�ב�ר�ת�

[תלמוד] 

א הֶלֲעַּי� ר� ב� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ח� ח� יו�
ים ד' תו�ר�ּכַהֶׁש ה,  ל�ד'ב�ר&י סו�פ�ר'ים ד'ב�ר&י דו�

ים יב' ב' ח+ תו�ר�ּכַהֶׁש ה:  כ�ד'ב�ר&י ו�
ים (ש'יר יר' ּׁש' י&ין  "ו�ח'כ&ךז,י) ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�טו�ב".  כ�

ן עו� מ� ר ש' א ב� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם ו� ח� יו�
ים ד' תו�ר�ּכַהֶׁש ה,  ל�ד'ב�ר&י סו�פ�ר'ים ד'ב�ר&י דו�

ים יב' ב' ח+ ר ו� ת& תו�ר�ּכַהֶׁש ה.  מ'ד'ב�ר&י יו�
ים (ש'יר יר' ּׁש' ים  "כ'יא,ב) ּכַהֶׁש ה� ב' ן".  ד�ד�יך טו� י' הֶלֲעַּי� מ'

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ב�ש&ם כ�ּכַהֶׁש ה&ן ב�ר ב�א ר�ב'י פ�ז'י:  ב�ן יוד�
ים ל�ך ת&ד�ע יב' ב' ח+ ּכַהֶׁש ה,  מ'ד'ב�ר&י סו�פ�ר'ים ד'ב�ר&י ש� ר� תו�

ט�ר�פו�ן,  ר�ב'י ש�ּכַהֶׁש ה+ר&י
לו 'ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה',  א�ל�א עו�ב&ר ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ק�ר�א, לא לא א' ב�
ּכַהֶׁש ה'ל&ל,  ב&ית ד'ב�ר&י ע�ל ש�ע�ב�ר י�ד&י ו�ע�ל

ב הֶלֲעַּי� ח� ת� ל נ' ּכַהֶׁש ה, ע� ית� ם:  מ' ש&
ר  "ופ�ר&ץי,ח) (ק�ּכַהֶׁש ה�ל�ת ד& נ�ח�ש".  י'ּׁש�כ�נו ג�

נ&י אל:  ר�ב'י ת� ע& מ� ש� י'
ּכַהֶׁש ה, י&ש ד'ב�ר&י ר� ן תו� ּכַהֶׁש ה� ר,  ב�ּכַהֶׁש ה�ן א'סור, ו�י&ש ב� ת& ּכַהֶׁש ה�

ן י&ש ּכַהֶׁש ה� ן קGל'ין, ו�י&ש ב� ּכַהֶׁש ה� ח[מ�ר'ין.  ב�
ים ד'ב�ר&י א+ב�ל ר' פ� ן.  ח[מ�ר'ין כGל�ן סו� ּכַהֶׁש ה&
נ&ינ�ן ש�ּכַהֶׁש הוא ל�ך ת&ד�ע ת� ן, ד' ן:  כ& מ� ת�

ריא,ג) (סנּכַהֶׁש הדרין מ& או� ין",  "א&ין  "ּכַהֶׁש ה� ל' פ' ת�
טור;  ד'ב�ר&י ע�ל ל�ע+ב�ר ּכַהֶׁש ה, פ� ר� תו�

ת",  "ח�מ&ש פו� ט� טו�
יׁשַאָה ף ס' ּכַהֶׁש הו� סו�פ�ר'ים, ח�הֶלֲעַּי�ב."  ד'ב�ר&י ע�ל ל�

י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י נ�נ� א�ד�א,  ד�ר�ב'י ב�ר&י��������8 :ּה ח+
חום ר�ב'י ב�ש&ם נ� א:  ב�ר�ב'י ת� הֶלֲעַּי� ח'

ים מור' ים ד'ב�ר&י ח+ נ' ק& יב:  מ'ד'ב�ר&י ז� ת' כ� ים, ד' יא' ב' נ�
יכ�ּכַהֶׁש ה יפון,  ת�ט'פו  "אלב,ו) (מ' י�ט'
פו לא ג לא ל�א&ל�ּכַהֶׁש ה י�ט' ס� ת."  י' מו� ל' כ�

יב:  ת' וכ�
יכ�ּכַהֶׁש ה ן ל�ך  "א�ט'ׁשַאָה ףב,יא) (מ' י' הֶלֲעַּי� ר".  ל� כ� ּׁש& ל� ו�

יא ּכַהֶׁש ה נ�ב' מ� ן, ל� ק& ז� ין?  ּכַהֶׁש ה&ן ו� מ' דו�



ין ש�נ&י ש�ּׁש'ל&ח� ל�מ�ל�ך ר' ט� נ� לGמ� ּכַהֶׁש הקיסר> <סוכןל'מ�ד'ינ�ּכַהֶׁש ה.  ש�לו� פ�

ד ע�ל ח� כ�ת�ב:  מ&ּכַהֶׁש ה�ן א�
ינו� "א'ם ּכַהֶׁש ה א& א� ר� ם ל�כ�ם מ� ת� י חו� ל' ין ש� יר' ט& נ� ימ� ס& י,  ו� ל' <חתימּכַהֶׁש ה>ש�

ינו אל מ' א+ !"  ת� לו�
ד ו�ע�ל ח� כ�ת�ב:  מ&ּכַהֶׁש ה�ן א�
ינו� פ'י ע�ל "אׁשַאָה ף א& ם ל�כ�ם מ�ר�א�ּכַהֶׁש ה ש� ת� ש�ל'י,  חו�

ינוּכַהֶׁש הו מ' א+ ם ב�לא ּכַהֶׁש ה� ת� ין!"  חו� יר' ט& נ� ימ� ס& ו�
יא כ�ך נ�ב' : כ�ת'יב ב�

ןיג,ב) (ד�ב�ר'ים נ�ת� מו�פ&ת";  או� או�ת א&ל�יך  "ו�
ּכַהֶׁש ה�כ�א:  ב�ר�ם
ליז,יא) (ד�ב�ר'ים ּכַהֶׁש ה פ'י  "ע� ר� תו� ר ּכַהֶׁש ה� ש� רוך".  א+ יו�

ר ּכַהֶׁש ה�ד�א מ� ת� אתד� צ� הֶלֲעַּי� ּׁש� קו�ל,  ב�ת , מ'
קו�ל,  ב�ת י�צ�את ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ע�ד א+ב�ל

ּכַהֶׁש ה כ�ל צ� רו� ,  ע�ל ל�ּכַהֶׁש ה�ח�מ'יר ּכַהֶׁש ה� מו� צ� ע�
ג ּכַהֶׁש ה� נ� ל' י ו� ר& מ� ח� י ש�מ�י ב&ית כ� ר& מ� ח� ּכַהֶׁש ה'ל&ל,  ב&ית וכ�

נ�א?מ�ר:  ז�ּכַהֶׁש ה ע�ל
ך".  ב�ח�ש�ך  "ו�ּכַהֶׁש ה�כ�ס'ילב,יד) (ק�ּכַהֶׁש ה�ל�ת ל& ּכַהֶׁש הו�

לו כ�קGל&י א א& ר� ק� לו, נ' א& ר�ש�ע.  ו�
ד�ד&ן,  וכ�ח�מ�ר&י כ�קGל&י או� א�ל�א

ד�ד&ן. וכ�ח�מ�ר&י כ�קGל&י או�
ר ּכַהֶׁש ה�ד�א מ� ת� קו�ל,  ב�ת י�צ�את ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא , ע�דד�
את א+ב�ל צ� הֶלֲעַּי� ּׁש� קו�ל,  ב�ת מ'

ּכַהֶׁש ה'ל&ל.  ב&ית כ�ד'ב�ר&י ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה ל�עו�ל�ם
ר ו�כ�ל ב& עו� ית ד'ב�ר&י ע�ל ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה.  ּכַהֶׁש ה'ל&ל, ח�הֶלֲעַּי�ב ב& ית� מ'

נ&י:  ת�
את ו�אמ�ר�ּכַהֶׁש ה:  קו�ל ב�ת י�צ�

לו ים ד'ב�ר&י ו�א&לו א& לּכַהֶׁש ה' ח�הֶלֲעַּי'ים,  א?
ּכַהֶׁש ה'ל&ל.  ב&ית כ�ד'ב�ר&י ּכַהֶׁש ה+ל�כ�ּכַהֶׁש ה א+ב�ל
ן יכ� קו�ל?  ב�ת י�צ�את א&
י ר�ב'י יב� נ�ן:  ר�ב'י ב�ש&ם אמ�ר ב& ח� יו�

נ�ּכַהֶׁש ה י�ב� קו�ל.  ב�ת י�צ�את ב�

ת כו� ר� א,ד]  [ב�
ּכַהֶׁש ה: נ&ית� ת� מ�

ת ל�פ�נ�יּכַהֶׁש ה� ש�ת�י'ם מ�ב�ר&ך ב�ּׁש�ח�ר אח� .  ו� יּכַהֶׁש ה� ר� אח+ ל�
ם ל�פ�נ�יּכַהֶׁש ה� ש�ת�י'ם מ�ב�ר&ך ב�ע�ר�ב י' ת� ,  וש� ל�אח+ר�יּכַהֶׁש ה�
ת ת אח� אח� ּכַהֶׁש ה, ו� כ� Gר ק�צ�ר�ּכַהֶׁש ה.  א+

ם קו� ינו� ש�אמ�רו מ� יך, א& ר' א+ ּכַהֶׁש ה� י ל� ּׁש� ר;  ר� צ& ק� ל�
ינו� ר, א& צ& ק� י ל� ּׁש� ל�ּכַהֶׁש ה�א+ר'יך.  ר�
ינו� ם, א& ת� ח� י ל� ּׁש� ל�ח�ת�ם;  ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ר�

ינו� ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ם, א& ת� ח� ל�ח�ת�ם. ר�ּׁש�י ל�

[תלמוד] 



ן ר�ב'י ימו� ל ר�ב'י ב�ש&ם ס' מוא& ן: ב�ר ש� מ� נ�ח�
ש&ם:  ע�ל

ע� Gש ּכַהֶׁש הו� ם בו�  "ו�ּכַהֶׁש ה�ג'ית�א,ח) (י� מ� ּכַהֶׁש ה", [ יו� ל� י� ל� ]9ו�
ם ּכַהֶׁש ה+ג'הֶלֲעַּי�ת ש�ת�ּכַהֶׁש ה&א הֶלֲעַּיו� ין.  ו�ּכַהֶׁש ה�ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ו' <לימוד>ש�

ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ר יו� ין ב� ב' ל&ו'י:  ב�ן י�ּכַהֶׁש הו�שGע� ר�ב'י ב�ש&ם א�
ש&ם:  ע�ל

ים ל' ּכַהֶׁש ה' עקיט,קסד) (ת� ב� ם  "ש� הֶלֲעַּיו� צ'ד�ק�ך".  מ'ש�פ�ט&י ּכַהֶׁש ה'ל�ל�ת'יך, ע�ל ב�
ן ר�ב'י מ� נ&י:  ר�ב'י ב�ש&ם נ�ח� מ�
הֶלֲעַּי&ם כ�ל ק� מ� ע ּכַהֶׁש ה� ב� ם "ש� הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה'ל�ל�ת'יך",  ב�

הֶלֲעַּי&ם כ�א'לו ם בו� "ו�ּכַהֶׁש ה�ג'ית� ק' מ� ו�ל�י�ל�ּכַהֶׁש ה".  יו�

נ&י פ� ין מ�ּכַהֶׁש ה מ' ר' יו�ם?  ב�כ�ל ּכַהֶׁש ה�ל�לו פ�ר�ש'הֶלֲעַּיו�ת ש�ת&י קו�
י ר�ב'י ו' ן;  ו�ר�ב'י ל& ימו� ס'
ן ר�ב'י ימו� ר:  ס' אמ�

נ&י פ� ּכַהֶׁש ה.  ש�כ'יב�ּכַהֶׁש ה ב�ּכַהֶׁש ה�ן ש�כ�תוב מ' ימ� ק' ו�
י ר�ב'י ו' ר:  ל& אמ�

נ&י פ� ת מ' ר� אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע+ ן.  כ�לול'ין ּכַהֶׁש ה�ד'ב�רו�ת ש� ּכַהֶׁש ה� ב�
יך",  יי  "אנ�כ'יכ,ב) (ש�מו�ת לּכַהֶׁש ה� א?
ל  "ש�מ�עו,ד) (ד�ב�ר'ים א& ר� אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ינו".  יי י' לּכַהֶׁש ה& א?
ים ל�ך י'ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה  "לאכ,ב) (ש�מו�ת לּכַהֶׁש ה' נ�י",  ע�ל א+ח&ר'ים א? פ�
ד".   "ייו,ד) (ד�ב�ר'ים ח� א�
ת ת' ןָטָּׂש�א  "לאכ,ו) (ש�מו�ת יך יי ש&ם א� לּכַהֶׁש ה� א",  א? ו� ּׁש� ל�
ת  "ו�אּכַהֶׁש ה�ב�ת�ו,ּכַהֶׁש ה) (ד�ב�ר'ים יך".  יי א& לּכַהֶׁש ה� א?

ן <מישאוּכַהֶׁש הב>ומ�ש�ק&ר.  ב'ש�מ&י��������8 :ּה מ'ש�ת�ב�ע ל�א מ�ל�כ�א ד�ר�ח&ים מ�

ת  "ז�כו�רכ,ז) (ש�מו�ת ",  ּכַהֶׁש ה�ּׁש�ב�ת יו�ם א� ל�ק�ד�שו�
ת'ז�כ�רו".   "ל�מ�ע�ןטו,מ) (ד�ב�ר'ים
ר:  ר�ב'י מ& או�

ש�ב�ת,  מ'צ�ו�ת זו�
יּכַהֶׁש ה� כ�ל כ�נ�ג�ד ש�קול�ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש ה'יא ת� וו� צ� ש�ל�תו�ר�ּכַהֶׁש ה,  מ'

ד'כ�ת'יב: 
י�ּכַהֶׁש ה מ� ח� תט,יד) (נ� א� ך ש�ב�ת  "ו� ש� ד� ת� ק� ע� ד�  ל�ּכַהֶׁש ה�ם ּכַהֶׁש הו�

ת וו� צ� ים ומ' ק' Gח ּכַהֶׁש ה ו� ר� תו� ע�ב�ד�ך."  מ�ש�ּכַהֶׁש ה ב�י�ד ל�ּכַהֶׁש ה�ם צ'ו'ית� ו�
ך יע� ד' ּכַהֶׁש הו� נ�ג�ד ש�קול�ּכַהֶׁש ה ש�ּכַהֶׁש ה'יא ל� יּכַהֶׁש ה� כ� ת� וו� צ� ש�ל�תו�ר�ּכַהֶׁש ה.  מ'

דכ,יא) (ש�מו�ת ב& ת  "כ� ך",  ו�א�ת אב'יך א� מ� א'
י י�מ&יכ�ם י'ר�בו  "ל�מ�ע�ןיא) (ד�ב�ר'ים ימ& ם".  ו' נ&יכ� ב�
ת'ר�צ�ח"   "לאכ,יב) (ש�מו�ת
ּכַהֶׁש ה",   "ו�א+ב�ד�ת�םיא,יז) (ד�ב�ר'ים ר� ּכַהֶׁש ה& מ�

ן . מ'ת�ק�ט&ל ד�ק�ט&יל מ�
ת'נ�אׁשַאָה ף",   "לאכ,יב) (ש�מו�ת

ר ב� ד� מ' י ת�תורו  "ו�לאטו,לט) (ב� ר& ם",  ו�אח+ר&י ל�ב�ב�כ�ם אח+ ינ&יכ� ע&
ר י:  ר�ב'י אמ� ו' ל&
ינ�א ל'ב�א ע& ן ו� י' ר� ד�ח�ט�אּכַהֶׁש ה.  ס�ר�סור'ין ת�

כ�ת'יב: 
נ�ּכַהֶׁש הכג,כו) (מ'ש�ל&י ל'י,  ל'ב�ך ב�נ'י  "ת�



י כ� ר� ינ�יך, ד� ע& ת'צ�ר�נ�ּכַהֶׁש ה."  ו�
ר ּכַהֶׁש הוא:  ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש אמ�

י נ�ּכַהֶׁש ה ל'ב�ך ל'י י�ּכַהֶׁש ה�ב�ת� א' ינ�יך, א+ ע& ל'י.  ד�א�ת� י�ד�ע ו�
ב",   "לאכ,יב) (ש�מו�ת נ� ג� ת'
ד�ג�נ�ך",   "ו�אס�פ�ת�יא,יד) (ד�ב�ר'ים
לא ך.  ד�ג�נו� ו� ר� ב& ח+ ל� ש�
ר."  ע&ד ב�ר&ע+ך ת�ע+נ�ּכַהֶׁש ה  "לאכ,יב) (ש�מו�ת ק� ש�

ר ב� ד� מ' יטו,מא) (ב� נ' ם",  יי  "א+ יכ� לּכַהֶׁש ה& א?
יב:  ת' וכ�

י�ּכַהֶׁש ה מ� ר� ים "ו�ייי,י)  (י' לּכַהֶׁש ה' א?מ�ת".  א?
ּכַהֶׁש הו א?מ�ת?  מ�
ר בון:  ר�ב'י אמ� א�

ים ש�ּכַהֶׁש הוא לּכַהֶׁש ה' ך ח�הֶלֲעַּי'ים א? ל� עו�ל�ם.  ומ�
ר י:  ר�ב'י אמ� ו' ל&
ר ּכַהֶׁש הוא:  ב�רוך ּכַהֶׁש ה�ק�ד�ש אמ�

ם ש�ק�ר,  ע&דות ל�ח+ב&ר�ך ּכַהֶׁש ה&ע�ד�ת� א'
ּכַהֶׁש ה ל� ע+ ע�ל�י,  ּכַהֶׁש ה&ע�ד�ת� כ�א'לו ע�ל�יך א+נ'י מ�
ו�אר�ץ.  ש�מ�י'ם ב�ר�את'י ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא

ד "לאכ,יג)  (ש�מו�ת מ� ח� ר&ע�ך",  ב&ית ת�
םיא,כ)  (ד�ב�ר'ים ת� ב� ת� ת ע�ל "וכ� זוזו� ך",  מ� ית� ב&

ך ית� לא ב& ח+ב&ר�ך.  ב&ית ו�
ן מ� נ&ינ�ן:  ת�  ּכַהֶׁש ה,א) (תמידת�

נ�ּכַהֶׁש ה:  ל�ּכַהֶׁש ה�ם "אמ�ר Gמ מ� ּכַהֶׁש ה�
ן ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה "ב�ר�כו ּכַהֶׁש ה& ת!" ו� ב&ר�כו.  אח�

ּכַהֶׁש ה ב&ר�כו?  מ�
נ�א ר�ב ת� ל:  ב�ש&ם אמ�ר מ� מוא& ש�
תו�ר�ּכַהֶׁש ה.  ב'ר�כ�ת זו�

ּכַהֶׁש ה�ד�ב�ר'ים, ש�מ�ע,  ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�ת "ו�ק�ר�או
י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� ר."  א'ם ו� אמ� י� , ו� ע� מ� ש�
י ר�ב'י ב' ן, ר� יק� ר' יש:  ר&יש ב�ש&ם אמ'י ז� ק' ל�
את ת.  ּכַהֶׁש ה�ב�ר�כו�ת ש�א&ין או�מ�ר�ת ז� בו� כ� ע� מ�
ר ב�א:  ר�ב'י אמ�

ן י�ת� מ'ן א' א, ל& ד� שומע> אתּכַהֶׁש ה <איןכ�לום,  מ'נ���������8 :ּה ש�מ�ע ּכַהֶׁש ה�

ת ר� אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ע+ ן ּכַהֶׁש ה�ד'ב�רו�ת ש� ש�מ�ע.  ש�ל גופ���������8 :ּה ּכַהֶׁש ה&ן ּכַהֶׁש ה&
נ�א ד�ר�ב ת� ר ש�מוא&ל ו�ר�ב'י מ� ן ב� יּכַהֶׁש הו� ר& ן, ת� מ� אמ�ר'ין:  נ�ח�
ין ד' ין ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש הו ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ב� ר' ת קו� ר� אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ם,  ב�כ�ל ּכַהֶׁש ה�ד'ב�רו�ת ע+ יו�

נ&י פ� ּכַהֶׁש ה ומ' ין א&ין מ� ר' ן?  קו� ת� או�
נ&י פ� ינ�ת מ' ין,  ט' ינ' מ' ּכַהֶׁש הנוצרים> <קנאתּכַהֶׁש ה�

ין:  י�ּכַהֶׁש הו ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ר' מ� או�
לו נו ל�ב�ד�ם א& ת� ב�ס'ינ�י.  ל�מ�ש�ּכַהֶׁש ה לו� נ'
ל ר�ב'י מוא& ן ב�ר ש� מ� ז�בוד�א:  ב�ר י�ּכַהֶׁש הוד�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ב�ש&ם נ�ח�

ין ד' ין ש�הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש הו ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ב� ר' ת קו� ש� ר� ם ב�ל�ק פ� ע� ל� יו�ם.  ב�כ�ל וב'
נ&י פ� ּכַהֶׁש ה ומ' ין א&ין מ� ר' ן?  קו� ת� או�
בור.  ע�ל ל�ּכַהֶׁש ה�ט�ר'יח� ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא צ' ּכַהֶׁש ה�

ר:  חונ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ�



נ&י פ� ּכַהֶׁש ה.  ש�כ'יב�ּכַהֶׁש ה ב���������8 :ּה ש�כ�תוב מ' ימ� ק' ו�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ר:  בון ב&יר�ב'י יו� אמ�

נ&י פ� יאּכַהֶׁש ה ב�ּכַהֶׁש ה�ן ש�כ�תוב מ' צ' ומ�ל�כות.  י�
ר ר:  ר�ב'י אמ� ז� יע� ל' א?
נ&י פ� ים ב�תו�ר�ּכַהֶׁש ה ש�כ�תוב�ּכַהֶׁש ה מ' יא' ב' נ� ים.  וב� תוב' כ� וב�
א ד� י� א:  א+מ�ר ו� זאת> אמר <ואיזּכַהֶׁש הד�

נ�ּכַהֶׁש ה:  ל�ּכַהֶׁש ה�ם  "אמ�רּכַהֶׁש ה,א) (תמיד Gמ מ� ּכַהֶׁש ה�
ן ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ב�ר�כו ּכַהֶׁש ה& ת, ו� ב&ר�כו."  אח�

ּכַהֶׁש ה ב&ר�כו?  מ�
נ�ּכַהֶׁש ה ר�ב מ�ר ת� ל:  ב�ש&ם מ� מוא& ש�

ּכַהֶׁש ה�תו�ר�ּכַהֶׁש ה.  ב'ר�כ�ת זו�
לא ּכַהֶׁש ה+ ת"!  "יו�צ&ר ב&ר�כו לא ו� רו� או� מ� ּכַהֶׁש ה�

ל ר�ב'י מוא& ב�ר�כ�י�ּכַהֶׁש ה:  ד�ר�ב'י אחוי ש�
ן י' ד� ת,  י�צ�או לא ע+ רו� או� מ� ּכַהֶׁש ה�
ת� א� ת"!  "יו�צ&ר אמ�ר ו� רו� או� מ� ּכַהֶׁש ה�

ין  "וב�ּׁש�ב�תּכַהֶׁש ה,א) (תמיד יפ' ס' ת,  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה מו� אח�
א."  ל�מ'ש�מ�ר צ& הֶלֲעַּיו� ּכַהֶׁש ה�

ּכַהֶׁש הו ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה?  מ�
ר :  ר�ב'י אמ� בו� ל� ח�

ּכַהֶׁש ה'יא:  זו�
ת "ּכַהֶׁש ה�ּׁשו�כ&ן י' ב�  ּכַהֶׁש ה�רְׂשֶעֵמ דָחֶא ,תֵעָה������x�����0 ."בָהָּז�ּכַהֶׁש ה ב�

ע ט� ּכַהֶׁש ה ב&ינ&יכ�ם י' ו� ם אח� לו� ּכַהֶׁש ה, ש� ב� אּכַהֶׁש ה+ ו�ר&עות."  ו�

ל מוא& ר:  ש� אמ�
ך;  ש�מ�ע, צ�ר'יך ק'ר�י�ת ק�ד�ם ל'ש�נו�ת ּכַהֶׁש ה'ש�כ'ים ר& ב� ל�

ר אח� ין ק'ר�י�ת ל� ע, א& מ� ך.  צ�ר'יך ש� ר& ב� ל�
ר ב�א:  ר�ב'י אמ�
ּכַהֶׁש הוא א+ת�ר.  ע�ל ש�ּׁש�נ�ּכַהֶׁש ה ו�

ר:  חונ�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י אמ�
ין א' ר� ּכַהֶׁש ה�ד�ב�ר'ים.  נ'

ך.  מ'ד�ר�ש, צ�ר'יך ר& ב� ל�
ין ת, א& כו� ל� ל�ב�ר&ך.  צ�ר'יך ּכַהֶׁש ה+

ן ר�ב'י ימו� ע� ר�ב'י ב�ש&ם ס' Gש ּכַהֶׁש הו� י:  ב�ן י� ו' ל&
ין ש ב& ר� ד� ין מ' ך.  ּכַהֶׁש ה+ל�כו�ת, צ�ר'יך ב& ר& ב� ל�

ר י:  ב�ר ח'הֶלֲעַּי�א ר�ב אמ� ש& א�
ין יג' ּכַהֶׁש ה' ינ�ן נ� ו& ין ּכַהֶׁש ה+ ב' י�ת� ר�ב,  קGמ&י ו�

ין ש ב& ר� ד� ין מ' יןּכַהֶׁש ה+ל�כו�ת,  ב& יק' ק' <חייבים>. ל'מ�ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ז�

נ&י:  ת�
א ר& קו� א, [ מ�ע+מ�ד, לא אנ�ש&י ע'ם ּכַהֶׁש ה� ]10י�צ�

ים כ'י ר' אח+ ּכַהֶׁש ה�יו.  מ�
א ר�ב'י יר� ע& אמ'י:  ר�ב'י ב�ש&ם ז�

י מו� יו� נ�ן ד�ר�ב'י ב� ח� ינ�ן יו� ו& ין ּכַהֶׁש ה+ ק' א,  נ�פ� ית� נ' ע� ת� ל�
י י' ר� ק� ש�ע'ין, ב'ת�ל�ת ש�מ�ע ו�



א ל� י ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה ו� ח& מ� ן.  מ� יד� ב'
ּכַהֶׁש הו:  ר�ב'י ב�ש&ם ז�ב�ד'י ב�ר י�ע+ק�ב ר�ב'י ב� א�

י מו� יו� ינ�ּכַהֶׁש ה ד�ר�ב'י ב� נ' ינ�ן ח+ ו& ין ּכַהֶׁש ה+ ק' א, נ�פ� ית� נ' ע� ת� ל�
ינ�ן ר& ש�ע'ין,  ת�ל�ת ב�ת�ר ש�מ�ע וק�

א ל� י ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה ו� ח& מ� ן.  מ� יד� ב'
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& קון אח�א ו�ר�ב'י יו� א.  נ�פ� ית� נ' ע� ת� ל�
תו� ש�ע'ין.  ת�ל�ת ב�ת�ר ש�מ�ע וק�רו�ן צ'בור�א א+

א ר�ב'י ב�ע�א י�א אח� ח� מ� ב'יד�ן.  מ�
ר מ� ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ל&י��������8 :ּה א+ ס& יו�
לא ר ו� ב� ��������8 :ּה ק�ר�או כ� ת� ��������8 :ּה!  או� נ�ת� עו� ב�

ין כ�לום ר' או�ת���������8 :ּה,  קו�
ך ב�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה ל�ע+מ�ד כ�ד&י א�ל�א תו� ר מ' ב� ּכַהֶׁש ה?  ד� ר� תו�
ר מ� ל&י��������8 :ּה:  א+
נ&י פ� דּוּמַע הָלָע אֹּלא מ' ת, ש� טו� יו� ד� ּכַהֶׁש ה� ים:  י�ּכַהֶׁש הו ּכַהֶׁש ה� ר' מ� או�

��������8 :ּה נ�ת� עו� ן ב� ��������8 :ּה.  קו�ר'ין ּכַהֶׁש ה& ת� או�

לו ן:  ש�מ�א+ר'יכ'ין ב�ר�כו�ת א& ּכַהֶׁש ה� ב�
ם ּכַהֶׁש ה�ּׁש�נ�ּכַהֶׁש ה ר�אש ב'ר�כו�ת יו� ּכַהֶׁש ה�כ'פור'ים,  ו�

ת כו� ר� צ'בור.  ת�ע�נ'ית וב'

יו ת� כו� ר� ב'  נ'כ�ר אד�ם מ'
ם ים ת�ל�מ'יד א' מ' כ� ם ח+ ּכַהֶׁש הוא.  בור ּכַהֶׁש הוא, א'

לו ב�ּכַהֶׁש ה�ם:  ש�מ�ק�צ�ר'ין ב�ר�כו�ת א&
ך ר& ב� מ� ת ע�ל ּכַהֶׁש ה� וו� צ� מ' ת,  ו�ע�ל ּכַהֶׁש ה� רו� פ& ּכַהֶׁש ה�
מון,  וב'ר�כ�ת רְׂשֶעֵמ דָחֶא ,תֵעָה������x�����0 ."בָהָּז' ּכַהֶׁש ה�
נ�ּכַהֶׁש ה וב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה רו� ן.  ש�ל�אח�ר אח+ זו� מ� ּכַהֶׁש ה�

א אר כ�ל ּכַהֶׁש ה� ם ש� ת, אד� כו� ר� ב� מ�א+ר'יך?  ּכַהֶׁש ה�
ר ּכַהֶׁש ה:  אמ� הֶלֲעַּי� ק' ז� ח'

ן נ&י:  מ�ּכַהֶׁש ה מ' ת� ד'
יך ר' א+ מ� מ�גGנ�ּכַהֶׁש ה,  ז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה+ר&י ּכַהֶׁש ה�
ר צ& ק� מ� ּכַהֶׁש ה� מ�שGב�ח.  ז�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה+ר&י ו�

ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�ד�א ר� כ�ל�ל.  ז�ּכַהֶׁש ה ש�א&ין אמ�
נ&י:  ת�
"גו�א&ל ל�ּכַהֶׁש ה�א+ר'יך צ�ר'יך ית.  ב� נ' ע+ ת� ל" ב� א& ר� אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י'

א ש ּכַהֶׁש ה� ּׁש& ינו� ש�ּכַהֶׁש הוא ב� יׁשַאָה ף, א& ס' מ�א+ר'יך?  מו�
ר ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� ס& יו�
ת�אמ�ר,  ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא

יל א' ין ו�ּכַהֶׁש ה'יא ּכַהֶׁש הו� ע& ב���������8 :ּה.  י�א+ר'יך ע�אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר&ּכַהֶׁש ה, לא ש�מ�נ�ּכַהֶׁש ה מ&
לומר> צריך <נדרש, ּכַהֶׁש היּכַהֶׁש המ&ימ�ר:  צ�ר�ך כ&ן ל�פ&ם

"גו�א&ל ל�ּכַהֶׁש ה�א+ר'יך צ�ר'יך ית.  ב� נ' ע+ ת� ל" ב� א& ר� אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י'

לו ן:  ש�ּׁשו�ח+ח'ין ב�ר�כו�ת א& ּכַהֶׁש ה� <מתכופפים>ב�

ּכַהֶׁש ה ב�ר'אשו�נ�ּכַהֶׁש ה ל� ח' ו�סו�ׁשַאָה ף,  ת�
ּכַהֶׁש ה ל� ח' ים" ת� ד' "מו� ׁשַאָה ף.  וב� סו� ו�

ח� ח& ּׁשו� וב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה,  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה כ�ל ע�ל ּכַהֶׁש ה�



ין ד' מ� ל� תו� מ� דּוּמַע הָלָע אֹּלא או� .  ש� י�שוח�
ק ר�ב'י ח� צ� ר י' ן ב� מ� ע� ר�ב'י ב�ש&ם נ�ח� Gש ּכַהֶׁש הו� י:  ב�ן י� ו' ל&
ן ּכַהֶׁש ה& ל כ� דו� ח� ג� ח& וב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה.  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה כ�ל סו�ׁשַאָה ף ע�ל שו�

אש ך, ר� ל� מ� ׁשַאָה ף ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה כ�ל ּכַהֶׁש ה� סו� ּכַהֶׁש ה, ו� כ� ר� וב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה.  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה כ�ל וב�
ן ר�ב'י ימו� ע� ר�ב'י ב�ש&ם ס' Gש ּכַהֶׁש הו� י:  ב�ן י� ו' ל&

ּכַהֶׁש הוא ּׁש� ך, מ' ל� מ� ,  ּכַהֶׁש ה� כו�ר&ע�
ינו� ׁשַאָה ף א& ק& .  כ�ל מ�ש�ל'ים ש�ּכַהֶׁש הוא ע�ד זו� ת�פ'ל�תו�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�מ�א?  מ�

יי,  א�ל ל�ּכַהֶׁש ה'ת�פ�ל&ל ש�למ�ּכַהֶׁש ה כ�כ�לו�ת  "ו�י�ּכַהֶׁש ה'יח,נד) א (מ�ל�כ'ים
ת נ�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�ת�פ'ל�ּכַהֶׁש ה כ�ל א& ח' ת� ּכַהֶׁש ה� את,  ו� רְׂשֶעֵמ דָחֶא ,תֵעָה������x�����0 ."בָהָּז� ּכַהֶׁש ה�
נ&י ק�ם פ� ל' ב'ר�כ�יו".  ע�ל מ'כ�ר�ע� יי מ'ז�ב�ח מ'
י י כ�ר'יע�ּכַהֶׁש ה זו� א& א& ב�ר'יכ�ּכַהֶׁש ה?  זו� ו�

הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ר�ב'י,  ל'פ�נ&י כ�ר'יע�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�ר�אּכַהֶׁש ה ר�ב�א ח'
ח ס� פ� נ' ו�נ'ת�ר�פ�א.  ו�

י ר�ב'י ו' ר ל& י ב� יס� ר�ב'י,  ל'פ�נ&י ב�ר'יכ�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�ר�אּכַהֶׁש ה ס'
ח ס� פ� נ' א.  ו�לא ו� פ� ר� ת� נ'

ם".  פ�רGאָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂשו�ת  "ו�כ�פ�יוח,נד) א (מ�ל�כ'ים י' מ� ּׁש� ּכַהֶׁש ה�
ר בו:  ר�ב'י אמ� אי�
ן כ�גו�ן ד& ד.  ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה נ�ק�רו�ס ּכַהֶׁש ה� מ& במקדש> <מ�ש�ר&תעו�

ר ז�ר ר�ב'י אמ� ע� ל� א+ב'ינ�א:  ב�ר א�
י�ן נ�ט�פו ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ּכַהֶׁש ה�ל�לו כ�כ&פ'ים נ� ב' ש ב&ית ב� ד� ק� מ' כ�לום.  ּכַהֶׁש ה�

נ�א ש�אול:  ב�ן ח�ל�פ�ת�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ת�
ין ּכַהֶׁש ה�כ�ל ח' ח+ אּכַהֶׁש ה.  צ'בור ש�ל'יח� ע'ם שו� ד� ּכַהֶׁש הו� ב�
א ר�ב'י יר� ע& ר:  ז� אמ�

ים".  וב'ל�ב�ד ד' "מו� ב�
א ר�ב'י יר� ע& ר ז� ב� בחזן> <מתבונן ל�ק�רו�ב�ּכַהֶׁש ה ס�

מו� ל�שוח� כ�ד&י ׁשַאָה ף.  ת�ח'ל�ּכַהֶׁש ה ע' סו� ו�
א ר�ב'י ן ל�ּכַהֶׁש ה�כ�א ס�ל&יק כ�ד י�ס� תו� מ� ין.  ג�ח+נ'ין ח+ ש' ח+ ל� ומ�

ר ן:  אמ� לו�
ּכַהֶׁש הו ל�ח'יש�ּכַהֶׁש ה?  ד&ן מ�
א ל� ,  ר�ב'י ד�מ�ר ש�מ'יע� ו� ח�ל�בו�
ן ר�ב'י עו� מ� נ�ן ר�ב'י ב�ש&ם ש' ח� י'ר�מ�י�ּכַהֶׁש ה,  ר�ב'י ב�ש&ם יו�
ינ�א ר�ב'י נ' א,  ר�ב'י ב�ש&ם ח+ י�ש� מ�
הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ס'ימ�אי,  ר�ב'י ב�ש&ם ח'

ית א' הֶלֲעַּי�א ל&י��������8 :ּה ד�אמ�ר'ין ו� ר� ב� ס'ימ�אי:  ר�ב'י ב�ש&ם ח�
ים ד' נו "מו� נ�ח� ל�ך,  א+

ן דו� ��������8 :ּה� כ�ל א+ לו� ת, א? יו� ר� ב' ּכַהֶׁש ה�תGש�ב�חו�ת,  ּכַהֶׁש ה�
י צור ים, ח� מ' ל� עו� ּכַהֶׁש ה�עו�ל�ם,  ּכַהֶׁש ה�

ר צ& הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה יו� ח� ית, מ� אש' ר& מ&ת'ים,  ב�
נו ית� י' ח? ּכַהֶׁש ה� נו ש� ת� מ� הֶלֲעַּי� ק' נו ו� ית� כ' ז' נו,  ו� ת� ע� הֶלֲעַּי� ס' ו�

נו ת� ב� ר� ק& ל'ש�מ�ך.  ל�ּכַהֶׁש הו�דו�ת ו�
ּכַהֶׁש ה ב�רוך ת� ת."  יי, א&ל א� או� ד� ּכַהֶׁש הו� ּכַהֶׁש ה�

ב:  ב�ש&ם ז�ב�ד�א ב�ר ב�א ר�ב'י ר�
ים ד' נו "מו� נ�ח� ל�ך,  א+

אנו ין ש� ב' הֶלֲעַּי� ל'ש�מ�ך.  ל�ּכַהֶׁש הו�דו�ת ח�



ים ל' ּכַהֶׁש ה' נ&נ�ּכַהֶׁש העא,כג) (ת� ר� ל�ך,  א+ז�מ�ר�ּכַהֶׁש ה כ'י אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�פ�ת�י  "ת�
י ש' נ�פ� ר ו� ש� ",  א+ פ�ד'ית�
ּכַהֶׁש ה ב�רוך ת� ת."  יי, א&ל א� או� ד� ּכַהֶׁש הו� ּכַהֶׁש ה�

ל ר�ב'י מוא& א:  ר�ב'י ב�ש&ם א'ינ�א ב�ר ש� אח�
י�ּכַהֶׁש ה ד� ך.  ו�ש�ב�ח "ּכַהֶׁש הו� מ� ש� ל'

ך ג�דGל�ּכַהֶׁש ה, ל�ך ל�ך ּכַהֶׁש ה, ל� בור� ת.  ג� ר� א� פ� ת'
י ּכַהֶׁש ה' ינו יי מ'ל�פ�נ�יך ר�צו�ן י� לּכַהֶׁש ה& ינו,  ו&אלּכַהֶׁש ה&י א? ת& בו� א+

נו כ& מ� ס� ת' נו ש� פ& ק� ז� ת' נו, ו� ת& יל� פ' נ� נו,  מ' ת& יפ� פ' כ� מ'
ּכַהֶׁש ה כ'י ת� ך ּכַהֶׁש הוא א� מ& ין סו� ל' פ� ים,  ו�זו�ק&ׁשַאָה ף נו� פופ' כ�

א ל& ין ומ� א& ים, ו� מ' ח+ מ'ל�ב�ד�ך.  עו�ד ר�
ּכַהֶׁש ה ב�רוך ת� ת."  יי, א&ל א� או� ד� ּכַהֶׁש הו� ּכַהֶׁש ה�

ר:  ק�פ�ר�א ב�ר אמ�
כ�פ'יפ�ּכַהֶׁש ה,  כ�ר'יע�ּכַהֶׁש ה, ל�ך "ל�ך
ך ל�ך י�ּכַהֶׁש ה, ל� ו� ח+ ת� ש� ב�ר'יכ�ּכַהֶׁש ה,  ּכַהֶׁש ה'
י�ּכַהֶׁש ה פי (על ע� ש� ע כ�ל ת'כ�ר�ע ל�ך  "כ'ימּכַהֶׁש ה,כג) י� ב� ּׁש� ך, ת' ר� ל�שו�ן".  כ�ל ב�

ים (ד'ב�ר&י מ' הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה�ג�דGל�ּכַהֶׁש ה,  יי  "ל�ךכט,יא) א ּכַהֶׁש ה�
ּכַהֶׁש ה בור� ג� ּכַהֶׁש ה� ת ו� ר� א� פ� ת' ּכַהֶׁש ה� ח ו� נ�צ� ּכַהֶׁש ה� ד,  ו� ּכַהֶׁש הו� ּכַהֶׁש ה� ו�

ץ,  ב�ּׁש�מ�י'ם כ�ל כ'י אר� וב�
א יי ל�ך נ� ןָטָּׂש& ת� מ' ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה, ו� כ� ל� מ� מ� אש.  ל�כ�ל ּכַהֶׁש ה� ר� ל�

ר ש� ע� ּכַהֶׁש ה� ד ו� בו� כ� ּכַהֶׁש ה� מ'ל�פ�נ�יך,  ו�
ּכַהֶׁש ה ת� א�  וג�בור�ּכַהֶׁש ה כ�ח� ב�כ�ל, וב�י�ד�ך מו�ש&ל ו�
ך י�ד� ל וב� ד& ג� רְׂשֶעֵמ דָחֶא ,תֵעָה������x�����0 ."בָהָּז&ק ל� ח� ל.  ול� כ� ל�
ּכַהֶׁש ה ת� ע� ים ו� ד' ינו, מו� לּכַהֶׁש ה& נו א? נ�ח� ל�ך,  א+

ים ל' ל� ּכַהֶׁש ה� ת'פ�אר�ת�ך."  ל�ש&ם ומ�
ים. [ נ�פ�ש וב�כ�ל ל&ב ב�כ�ל ו' ח+ ת� ש� ]11מ'
ים ל' ּכַהֶׁש ה' י  "כ�ללּכַהֶׁש ה,י) (ת� ת� מו� צ� ת�אמ�ר�נ�ּכַהֶׁש ה:  ע�

ך מ'י יי מו� י מ�צ'יל כ� נ' נו,  מ&ח�ז�ק ע� מ� מ'
י נ' ע� ן ו� יו� ב� א� ."  ו� מ'ג�ז�לו�

ּכַהֶׁש ה ב�רוך ת� ת."  א&ל יי א� או� ד� ּכַהֶׁש הו� ּכַהֶׁש ה�

ר ן:  ר�ב'י אמ� יוד�
ין יג' ּכַהֶׁש ה' ין ר�ב�נ'ין נ� ר' כGל�ּכַהֶׁש הו�ן.  אמ�
ית א' ּכַהֶׁש ה�ד�א.  או� ּכַהֶׁש ה�ד�א ד�מ�ר'ין: או� ו�
נ&י:  ת�

ר י�שוח� ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא וב'ל�ב�ד ת& מ'ד�י.  יו�
ר י�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י אמ� מ� ר� י'

ד חו� ל� ח�ר�דו�נ�ּכַהֶׁש ה,  כ�ּכַהֶׁש ה�ד&ן י�ע+ב&יד ד�ל�א וב'
ים א�ל�א ל' ּכַהֶׁש ה' י  "כ�ללּכַהֶׁש ה,י) (ת� ת� מו� צ� נ�ּכַהֶׁש ה, יי ע� ר� אמ� ך".  מ'י ת� מו� כ�

י��������8 :ּה ת& ל� א,  ב�א ב�ר ד�ח�נ�ן מ' יג� ל' פ�
נ�ן ח� ר ד� ר ב�א ב� ל�ח�ב�ר�הֶלֲעַּי�א:  אמ�
ר א ל�כו�ן נ&ימ� ל� ית ט�ב�א מ' מ& ח+ ב ד� ר� ע�ב&יד,  ל�

��������8 :ּה ית� ר& אמ� י ו� מ& Gק ו�ק�ם ש�מוא&ל ק ש� י ע�ל ונ� מ' . פ&
;  "ב�רוך א�ת�ּכַהֶׁש ה", שו�ח&ח�



יר ב�א כ' ז� ּכַהֶׁש ה� ת ל� ּכַהֶׁש ה�ּׁש&ם, זו�ק&ׁשַאָה ף.  א�
ל מוא& ר:  ש� אמ�

נ�ּכַהֶׁש ה א:  אמ�ר&ית א+ מ� ע� ט�
ים ל' ּכַהֶׁש ה' כ�פופ'ים".  ז�ק&ׁשַאָה ף  "ייקמו,ח) (ת�
ר י:  ר�ב'י אמ� אמ'

ּכַהֶׁש ה,  ל�א ר� ב� ת� ס� מ'
ת ש�מ'י  "ומ'פ�נ&יב,ּכַהֶׁש ה) (מ�ל�אכ'י א�ל�א ח� ּכַהֶׁש הוא".  נ'
ר ין:  ר�ב'י אמ� ב' א�
לו ת "ב'ש�מ'י כ�ת'יב ּכַהֶׁש ה+ו�ּכַהֶׁש ה א' ח� . י�אותּכַהֶׁש הוא",  נ'
נ&י א�ל�א כ�ת'יב ל&ית פ� ּכַהֶׁש הוא".  נ'ח�ת ש�מ'י "ומ'

ּכַהֶׁש הוא.  נ'ח�ת ּכַהֶׁש ה�ּׁש&ם, כ�ב�ר א�ת ּכַהֶׁש ה'ז�כ'יר ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא ק�ד�ם, ע�ד

ל ר�ב'י מוא& א ר�ב'י ב�ש&ם נ�ת�ן ב�ר ש� מ� ר ח+ ינ�א:  ב� נ' ח+
ד מ�ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה ח� א� ירו� יו�ת&ר ש�ּׁש�ח�ח ב� ב' ע? ּכַהֶׁש ה� י, ו� ד� ר�ב'י.  מ'

י ר�ב'י ר:  אמ' אמ�
נ�ן ר�ב'י ח� ּכַהֶׁש ה יו� ו� מ�ע+ב&ר.  ּכַהֶׁש ה+

ר הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ל&י��������8 :ּה אמ� ר ח' ב�א:  ב�
ּכַהֶׁש ה ל�א ו� ר.  מ�ע+ב&ר, א�ל�א ּכַהֶׁש ה+ ע� ג�

לו ן ש�פו�ת�ח'ין ב�ר�כו�ת א& ּכַהֶׁש ה� רוך"?  ב� "ב� ב�
ין כ�ל ח' ת� ת, פו� כו� ר� ב� "ב�רוך".  ב�ּכַהֶׁש ה�ן ּכַהֶׁש ה� ב�

ם א' מוכ�ּכַהֶׁש ה ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�י�ת�ּכַהֶׁש ה ו� ל�ח+ב�ר�ת���������8 :ּה,  ס�
ּכַהֶׁש ה,  ש�מ�ע ק'ר�י�ת כ�גו�ן ל� פ' ות�
ין ין א& ח' ת� "ב�רוך".  ב�ּכַהֶׁש ה�ן פו� ב�

יב ת& <ּכַהֶׁש הקשּכַהֶׁש ה>י'ר�מ�י�ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ּכַהֶׁש ה+

ג�אGל�ּכַהֶׁש ה!  ּכַהֶׁש ה+ר&י
ר ש�נ�י�א מ� יא, ד� נ�ן:  ר�ב'י ּכַהֶׁש ה' ח� יו�

ם ל, א' ל& א.  ב�ב&ית ש�מ�ע���������8 :ּה ּכַהֶׁש ה� ת, י�צ� נ�ס� כ� ּכַהֶׁש ה�
יב ת& י יו�ס&ּכַהֶׁש ה ב&יר�ב'י א?ל'יע�ז�ר ר�ב'י ּכַהֶׁש ה+ מ& Gיו�ס&ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ק
א ּכַהֶׁש ה� סו�פ���������8 :ּה!  ו�
ר ל&י��������8 :ּה:  אמ�

ת ש�ת�י'ם נ�ּכַהֶׁש ה, אח� ת ל�ב�א ּכַהֶׁש ה& אח� ל�ש�ע�ב�ר.  ו�
יבון:  ת' ּכַהֶׁש ה+

ּכַהֶׁש ה�ב�ד�ל�ּכַהֶׁש ה!  ּכַהֶׁש ה+ר&י
ר ש�נ�י�א מ� יא, ד� ר ב�א ר�ב'י ּכַהֶׁש ה' א:  ב� ד� ב� ז�

י�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ז&ר מ�פ�רְׂשֶעֵמ דָחֶא ,תֵעָה������x�����0 ."בָהָּז�ר�ן ּכַהֶׁש ה� חו� ס.  ע�ל ו�כו�ל�ל�ן ו� כו� ּכַהֶׁש ה�
הֶלֲעַּי�א ר�ב'י ן.  ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה רGב�ּכַהֶׁש ה ח' ס� נ� כ� מ�

יבון:  ת' ּכַהֶׁש ה+
"נ�ב�ר&ך"!  ּכַהֶׁש ה+ר&י

יא,  ש�נ�י�א ּכַהֶׁש ה'
יו ש�א'ם ין,  יו�ש�ב'ין ש�נ�י'ם ּכַהֶׁש ה� ל' כ� או� ו�

ינ�ן א& ין ש� ר' מ� ך".  או� ר& ב� "נ�
ב ּכַהֶׁש ה+ר&י טו� יב"!  "ּכַהֶׁש ה� ט' מ& ּכַהֶׁש ה� ו�

ר ש�נ�י�א מ� יא, ד� ב ּכַהֶׁש ה' חונ�א:  ר�
נו ת� נ' ּׁש� ר ּכַהֶׁש ה+רוג&י מ' ית& ל'ק�בור�ּכַהֶׁש ה,  ב&



ּכַהֶׁש ה ע� ב� ק� יב".  "ּכַהֶׁש ה�טו�ב נ' ט' מ& ּכַהֶׁש ה� ו�
דּוּמַע הָלָע אֹּלא ב", ש� טו� יחו,  "ּכַהֶׁש ה� ר' ס� ּכַהֶׁש ה'

נו ת� נ' יב", ש� ט' מ& ּכַהֶׁש ה� ל'ק�בור�ּכַהֶׁש ה.  "ו�
א ּכַהֶׁש ה!  ּכַהֶׁש ה� ּׁש� Gד ק�

יא,  ש�נ�י�א ּכַהֶׁש ה'
י�ּכַהֶׁש ה ש�א'ם ד ו�שו�ת�ּכַהֶׁש ה יו�ש&ב ּכַהֶׁש ה� עו� ב� יו�ם,  מ'
יו ו�ק�ד�ש ל� ּכַהֶׁש ה�הֶלֲעַּיו�ם,  ע�
ינו� א& ּכַהֶׁש ה�ג�פ�ן".  פ�ר'י "בו�ר&א או�מ&ר ש�

א ּכַהֶׁש ה� סו�פ���������8 :ּה!  ו�
ר נ�א:  ר�ב'י אמ� מ�

ס <מטבע>ּכַהֶׁש הוא.  כ�ך ב�ר�כו�ת טופו�

ר ן:  ר�ב'י אמ� יוד�
ע� ב& ט� ק�צור,  מ�
ח� ת& ינו� ב�ּכַהֶׁש ה�ן פו� א& רוך", ו� "ב� ם ב� ת& "ב�רוך". ב�ּכַהֶׁש ה�ן חו� ב�

ע� ב& ט� ארו�ך,  מ�
ח� ת& "ב�רוך"ו�חו�ת&ם פו� "ב�רוך".  ב� ב�

ר ּכַהֶׁש ה�ב�ר�כו�ת כ�ל ן.  אח� יּכַהֶׁש ה� תומ& ח'
ין פ�סוק.  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה או�מ�ר'ים א&

יב ת& ז�ר ב�ר�ב'י י'צ�ח�ק ר�ב'י ּכַהֶׁש ה+ ע� ל� י א� מ& Gיו�ס&ּכַהֶׁש ה:  ר�ב'י ק
ן יו� כ& ר מ' מ� ת� ר ד� ן,  אח� יּכַהֶׁש ה� תומ& ח'
ר אמ� פ�סוק!  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה י�

ר:  אמ�
ים כ' ן ּכַהֶׁש הוא ח� ד& ּכַהֶׁש הוא ּכַהֶׁש ה� י�ּכַהֶׁש ה, ד� ל� ּכַהֶׁש הילד> זּכַהֶׁש ה <חכםס�בור?  ט�

ּכַהֶׁש הו ן?  אח�ר מ� יּכַהֶׁש ה� תומ& ח'
י�ּכַהֶׁש ה ש�א'ם ב�ּׁש�ח�ר'ית,  עו�מ&ד ּכַהֶׁש ה�

יר ו�ש�כ�ח כ' ז� ּכַהֶׁש ה' ש�ל�ע�ר�ב'ית,  א�ת ו�
ז�ר ח� ם ו� ת� ח� א.  ו� ית, י�צ� ר' ח+ ּׁש� ל� ש� ב�
ר מ� א:  ר�ב'י א+ אח�

ין ּכַהֶׁש ה�ב�ר�כו�ת כ�ל ע& ן.  כ� יּכַהֶׁש ה� ת& מו� ת� חו�
ן י' ל� א' ד�אמ�ר'ין:  ו�

ת ו�ר�נ'י  "צ�ּכַהֶׁש ה+ל'ייב,ו) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה ב� ש� ן,  יו� הֶלֲעַּיו� צ'
ך ג�דו�ל כ'י ב& ר� ק' י'אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל."  ק�דו�ש ב�

ין פ�סוק.  ב�ר�כ�ּכַהֶׁש ה מ'ּׁשום בו� א&

ת כו� ר� א,ּכַהֶׁש ה]  [ב�
ּכַהֶׁש ה. נ&ית� ת� מ�

ין יר' כ' ז� ם י�צ'יאת מ� י' ר� צ� ב�ל&ילו�ת.  מ'
ר ן אמ� ּכַהֶׁש ה� ע+ז�ר�י�ּכַהֶׁש ה:  ב�ן א�ל�ע�ז�ר ר�ב'י ל�
י ּכַהֶׁש ה+ר&י נ' ש�נ�ּכַהֶׁש ה,  ש'ב�ע'ים כ�ב�ן א+
לא יאת ש�ת&אמ&ר ז�כ'ית'י ו� צ' ת,  מ'צ�ר�י'ם י� ילו� ל& ב�
��������8 :ּה ע�ד ש� ר� ד� ר:  ב�ן ש� מ� נ�א? ּכַהֶׁש ה, ש� מ� זו�

ם א�ת ת'ז�כ�ר  "ל�מ�ע�ןטז,ג) (דברים מ'צ�ר�י'ם,  מ&א�ר�ץ צ&את�ך יו�
י כ�ל מ& ח�הֶלֲעַּי�יך",  י�



י מ& ים,  "י� מ' הֶלֲעַּי� יך", ּכַהֶׁש ה� הֶלֲעַּי� ח�
ת.  י�מ&י "כ�ל ילו� ל& יך", ּכַהֶׁש ה� הֶלֲעַּי� ח�

ים מ' כ� ח+ ים:  ו� ר' מ� או�
י מ& ּכַהֶׁש ה,  ח�הֶלֲעַּי�יך", ּכַהֶׁש ה�עו�ל�ם "י� רְׂשֶעֵמ דָחֶא ,תֵעָה������x�����0 ."בָהָּז� ּכַהֶׁש ה�
ם י�מ&י "כ�ל ל� עו� יך", ּכַהֶׁש ה� הֶלֲעַּי� ּכַהֶׁש ה�ב�א, ח�

יא ב' ּכַהֶׁש ה� ת א�ת ל� . ימו� יח� ש' מ� ּכַהֶׁש ה�

[תלמוד] 

י�מ'ים.  ל�ג�דGל�ּכַהֶׁש ה, ּכַהֶׁש ה�א?ר'יך ש�נ'כ�נ�ס פ'י ע�ל אׁשַאָה ף
ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה�ד�א ר� ּכַהֶׁש ה אמ� ל� Gד ג� ּכַהֶׁש ה� ים.  מ�ק�צ�ר�ת ש� י�מ'

ן מ� <בבבל>אמ�ר'ין:  ת�

יל לא ח' ר.  "ו�הֶלֲעַּי�אמ�ר", ו�א'ם י�ת� מ& יל, גו� ח' ת� ּכַהֶׁש ה'
ין נ' ב� ר� ישראל> ארץ <שלאמ�ר'ין:  ד�ּכַהֶׁש ה�כ�א ו�

יל ח' ת� ינו� מ� א& ר.  ו� מ& גו�
ּכַהֶׁש ה נ&ית� ת� ן:  ר�ב�נ'ין ע�ל פ�ל'יג�א מ� מ� ת� ד�

ין יר' כ' ז� ם י�צ'יאת "מ� י' ר� צ� ב�ל&ילו�ת"!  מ'
ב:  ב�ש&ם י�ּכַהֶׁש הוד�ּכַהֶׁש ה ר�ב ב�א ר�ב'י ר�

ים ד' נו "מו� נ�ח� ל�ך,  א+
נו את� צ& ּכַהֶׁש הו� ם ש� י' ר� צ� מ' נו מ' ית� ד' ע+ב�ד'ים,  מ'ב&ית ופ�

ת דו� ּכַהֶׁש הו� ך."  ל� מ� ש� ל'
א נ&ית� ת� ד�ּכַהֶׁש ה�כ�א:  ר�ב�נ'ין ע�ל פ�ל'יג�א מ�

ינו� ר" א& אמ� הֶלֲעַּי� ג "ו� ּכַהֶׁש ה& ם"!  א�ל�א נו� הֶלֲעַּיו� ב�
ינו� פ�ר�ש�ת כ�ל ר" א& אמ� הֶלֲעַּי� ב�הֶלֲעַּיו�ם.  א�ל�א נו�ּכַהֶׁש ה&ג "ו�

ית אח�א ב�ר ב�א ר�ב'י ן:  נ�ח& מ� ת� ל�
יתון מ& ין ח+ יל' ח' ת� ]12ו�גו�מ�ר'ין. [ מ�

א ל� ין: ד�ת�מ�ן ש�מ'יע� ו� ר'  אמ�
יל לא ח' יל "ו�הֶלֲעַּי�אמ�ר", ו�א'ם י�ת� ח' ת� ר,  ּכַהֶׁש ה' מ& גו�

ין נ' ב� ר� אמ�ר'ין:  ד�ּכַהֶׁש ה�כ�א ו�
יל ח' ת� ינו� מ� א& ר.  ו� מ& גו�

ן עו� הֶלֲעַּי�א ר�ב'י קGמ&י ב� ח' ז�ע&יר�ּכַהֶׁש ה:  ב�ר�ב'י א+
יך ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה& ו� יג א+בוך ּכַהֶׁש ה+ ּכַהֶׁש ה' ע�ב&יד,  נ�

ין נ' ב� ר� ין או� ד�ּכַהֶׁש ה�כ�א כ� נ' ב� ר� ד�ת�מ�ן?  כ�
הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ק' ז� ר:  ח' אמ�

ין נ' ב� ר� ד�ּכַהֶׁש ה�כ�א.  כ�
ּכַהֶׁש ה ר�ב'י ס& ר:  יו� אמ�

ין נ' ב� ר� ד�ת�מ�ן.  כ�
ר ינ�א:  ר�ב'י אמ� נ' ח+

ּכַהֶׁש ה ר� ב� ת� ס� יו�ס&ּכַהֶׁש ה.  ד�ר�ב'י מ'
א ד�ר�ב'י יר� ע& ינון ז� ר, ו' מ& ח� ין,  מ� ר' מ� ח� מ�
ּכַהֶׁש הוא יג ו� ּכַהֶׁש ה' ן.  ע�ב&יד נ� ּכַהֶׁש הו� ת� ו� כ� ד'

נ&י:  ת�
א ר& קו� ב�ב�ק�ר,  ש�מ�ע א�ת ּכַהֶׁש ה�



יר צ�ר'יך כ' ז� ּכַהֶׁש ה� יאת ל� צ' ת מ'צ�ר�י'ם י� מ� "א? ו�י�צ'יב".  ב�
ר:  ר�ב'י מ& או�

יר צ�ר'יך כ' ז� ּכַהֶׁש ה� כות.  ב���������8 :ּה ל� ל� מ�
ים ר' ח& או�מ�ר'ים:  א+

יר צ�ר'יך כ' ז� ּכַהֶׁש ה� ב�כו�ר'ים.  ומ�כ�ת סוׁשַאָה ף י�ם ק�ר'יע�ת ב���������8 :ּה ל�
ע� ר�ב'י Gש ּכַהֶׁש הו� י ב�ן י� ו' או�מ&ר:  ל&

יר צ�ר'יך כ' ז� ּכַהֶׁש ה� ת ל� כGל�ן,  א�
ר ו�צ�ר'יך מ� ל "צור לו� א& ר� אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� ".  י' לו� א+ גו� ו�

ן ר�ב'י ימו� ע� ר�ב'י ב�ש&ם ס' Gש ּכַהֶׁש הו� י ב�ן י� ו' ר:  ל& אמ�
יר לא כ' ז� ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה' ר� ין תו� יר' ז' ח� ץ, מ� אר� .  ב� תו� או�
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  מ�

ים ל' ּכַהֶׁש ה' ת ל�ּכַהֶׁש ה�ם  "ו�הֶלֲעַּי'ת&ןקּכַהֶׁש ה,מד) (ת� צו� גו�י'ם",  אר�
נ&י פ� מ�ּכַהֶׁש ה?  מ'
ים ל' ּכַהֶׁש ה' יו י'ש�מ�רו  "ב�ע+בורקּכַהֶׁש ה,מּכַהֶׁש ה) (ת� ת� ר� תו� יו, ו� ק� Gרו."  ח צ� נ� י'
א ב�ר�ב'י ב�א ר�ב'י ב:  ב�ש&ם אח� ר�
ם ב�אר�ץ,  ב�ר'ית ּכַהֶׁש ה'ז�כ'יר לא א'
דּוּמַע הָלָע אֹּלא או� יר ש� כ' ז� נ�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה' בו� ית מ�ל�כות י�רוש�ל�י'ם ב� ד�ו'ד,  ב&

ין יר' ז' ח� .  מ� תו� או�
ר א:  ר�ב'י אמ� יל� א'

ם י�רוש�ל�י'ם", י�צ�א.  "מ�נ�ח&ם אמ�ר א'
ר:  ק�פ�ר�א ב�ר אמ�

א ר& קו� ר ל�אב�ר�ּכַהֶׁש ה�ם ּכַהֶׁש ה� ב& ם" עו� ר� 'ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה'.  "אב� ב�
י ר�ב'י ו' ר:  ל& אמ�

'ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה' ו�לא ת�ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה.  ב�
ת עו�ד י'ק�ר&א  "ו�לאיז,ּכַהֶׁש ה) (ב�ר&אש'ית אב�ר�ם",  ש'מ�ך א�

ת�ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה;  ב�לא ּכַהֶׁש ה+ר&י
י�ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש ה� אב�ר�ּכַהֶׁש ה�ם",  ש'מ�ך "ו�

ב�ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה.  ּכַהֶׁש ה+ר&י
יבון:  ת' <ּכַהֶׁש הקשו>ּכַהֶׁש ה+

י ּכַהֶׁש ה+ר&י ש& ת אנ� נ�ס� תו� ק�ר�או ּכַהֶׁש ה�ג�דו�ל�ּכַהֶׁש ה כ� אב�ר�ם!  או�
י�ּכַהֶׁש ה מ� ח� ים יי ּכַהֶׁש הוא  "א�ת�ּכַהֶׁש הט,ז) (נ� לּכַהֶׁש ה' א? ר ּכַהֶׁש ה� ש� ב�אב�ר�ם".  ב�ח�ר�ת� א+

יא ש�נ�י�א , ּכַהֶׁש ה'
.  ב�ח�ר�ת� אב�ר�ם ש�ּכַהֶׁש הוא ש�ע�ד בו�

��������8 :ּה ת� ו� כ� ד' ר ל�אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�ּכַהֶׁש ה , ּכַהֶׁש ה�קו�ר&או� ב& י" עו� ר� 'ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה'!  "ש� ב�
ּכַהֶׁש ה ּכַהֶׁש הוא ו� ט� צ� .  נ' ע�ל�יּכַהֶׁש ה�

��������8 :ּה ת� ו� כ� ד' ר ל�י'אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל , ּכַהֶׁש ה�קו�ר&או� ב& ב" עו� ק� 'ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה'!  "י�ע+ ב�
ׁשַאָה ף ש&נ'י ס� תו� , ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�ן נ' נו.  נ�ע?ק�ר לא לו� מ� מ'

ּכַהֶׁש ה מ� ל� מו� ש�ל�אב�ר�ּכַהֶׁש ה�ם ש�מו� נ'ש�ת�נ�ּכַהֶׁש ה ו� ב,  וש� ק� י�ע+ ל� ש�
מו� נ'ש�ת�נ�ּכַהֶׁש ה?  לא ש�ל�י'צ�ח�ק וש�

ן ת� בו� לו, א+ ן ק�ר�או א& ת� ב'ש�מ�ן,  או�
ש א+ב�ל ד� ק� ק, ּכַהֶׁש ה� ח� צ� "י'צ�ח�ק",  ק�ר�או� ּכַהֶׁש הוא ב�רוך י'

ר:  מ� נ�א? ש�
ת  "ו�ק�ר�את�יז,יט) (ב�ר&אש'ית י'צ�ח�ק".  ש�מו� א�

או אר�ב�ע�ּכַהֶׁש ה ר� ק� דּוּמַע הָלָע אֹּלא ע�ד נ' לו ש� א& דו, ו� ל� ן:  נו� ּכַהֶׁש ה&
ק ח� צ� ּכַהֶׁש הו ו�י'ש�מ�ע&אל י' הֶלֲעַּי� אש' וש�למ�ּכַהֶׁש ה.  י�



ק,  ח� צ� י'
ת  "ו�ק�ר�את�יז,יט) (ב�ר&אש'ית י'צ�ח�ק".  ש�מו� א�

: ד'כ�ת'יבי'ש�מ�ע&אל, 
י'ש�מ�ע&אל".  ש�מו�  "ו�ק�ר�אתטז,יא) (ב�ר&אש'ית

ּכַהֶׁש הו,  הֶלֲעַּי� אש' י�
ד ב&ן  "ּכַהֶׁש ה'נ&ּכַהֶׁש היג,ב) א (מ�ל�כ'ים ל� ".  י�אש'הֶלֲעַּי�ּכַהֶׁש הו ד�ו'ד ל�ב&ית נו� ש�מו�

ש�למ�ּכַהֶׁש ה, 
ים (ד'ב�ר&י מ' הֶלֲעַּי� י�ּכַהֶׁש ה ש�למ�ּכַהֶׁש ה  "כ'יכב,ט) א ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה� ".  י' ש�מו�
דון ע�ד עכשיו> <עדב�צ�ד'יק'ים,  כ�

ב�ר�ש�ע'ים,  א+ב�ל
ים ל' ּכַהֶׁש ה' ים  "ז�רונח,ד) (ת� ע' ש� ם".  ר� ח� ר� מ&

א ב�ן מ� ר:  זו� מ& או�
ין יד' ת'  י'אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל ּכַהֶׁש ה&ן ע+

ם י�צ'יאת ל�ּכַהֶׁש ה�ז�כ'יר ש�דּוּמַע הָלָע אֹּלא י' ר� צ� ל�בו�א.  ל�ע�ת'יד מ'
ּכַהֶׁש ה ט�ע�ם?  ומ�
י�ּכַהֶׁש ה מ� ר� נ&ּכַהֶׁש ה  "ל�כ&ןכג,ז) (י' ים י�מ'ים ּכַהֶׁש ה' א' יי,  נ�אGם ב�
לא עו�ד:  י�אמ�רו ו�
ר יי "ח�י ש� ת ּכַהֶׁש ה�ע?ל�ּכַהֶׁש ה א+ מ'צ�ר�י'ם",  מ&א�ר�ץ י'אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל ב�נ&י א�

ם כ'י  ּכַהֶׁש ה&ב'יא ו�א+ש�ר ּכַהֶׁש ה�ע?ל�ּכַהֶׁש ה א+ש�ר יי "ח�י א'
ת צ�פו�נ�ּכַהֶׁש ה".  מ&א�ר�ץ י'אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל ב&ית ז�ר�ע א�

רו :  אמ� לו�
ם,  י�צ'יאת ש�הֶלֲעַּי&ע�ק&ר לא י' ר� צ� מ'

ם א�ל�א י' ר� צ� ת.  ע�ל מוס�ׁשַאָה ף מ' הֶלֲעַּיו� כ' ל� מ� ּכַהֶׁש ה�
ת הֶלֲעַּיו� כ' ל� ר מ� ק� ם ע' י' ר� צ� ט�פ&ל�ּכַהֶׁש ה.  ומ'

ן כ& ר:  ּכַהֶׁש הוא ו� מ& או�
י�ע+ק�ב,  עו�ד ש'מ�ך י'ק�ר&א  "לאלּכַהֶׁש ה,י) (ב�ר&אש'ית

ם כ'י ל א' א& ר� אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י�ּכַהֶׁש ה י' ּכַהֶׁש ה� ך".  י' מ� ש�
רו:  אמ�

י�ע+ק�ב,  ש&ם ש�הֶלֲעַּי&ע�ק&ר לא
ׁשַאָה ף י�ע+ק�ב א�ל�א ל,  ע�ל מוס� א& ר� אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י'

ר י'אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ר�א&ל ק� ב ע' ק� י�ע+ ט�פ&ל.  ו�
ן כ& ר:  ּכַהֶׁש הוא ו� מ& או�

רו  "אלמג,יח) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה כ� ז� ר'אש�נו�ת",  ת'
לו ּכַהֶׁש ה�מ'צ�ר'הֶלֲעַּי'ים;  א&

ת הֶלֲעַּיו� נ' מ� ד� ק� נ�נו",  אל "ו� ב� ת� ת'
לו ת;  א& הֶלֲעַּיו� כ' ל� מ� ּכַהֶׁש ה�

ימג,יט) (י�ש�ע�י�ּכַהֶׁש ה נ' נ� ח",  ח+ד�ש�ּכַהֶׁש ה, ע�ת�ּכַהֶׁש ה ע�אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש�ּכַהֶׁש ה  "ּכַהֶׁש ה' מ� צ� ת'
ג.  זו� גו� ל� ש�

דו�מ�ּכַהֶׁש ה?  ּכַהֶׁש ה�ד�ב�ר מ�ש�ל: ל�מ�ּכַהֶׁש ה מ�ש�לו
ד ח� א� ך ש�ּכַהֶׁש ה�י�ּכַהֶׁש ה ל� ל& ּכַהֶׁש ה� ב�ד�ר�ך,  מ�
ל בו� ופ�ג�ע צ� נ' ב, ו� א& נו.  ז� מ� מ'

יל ח' ת� ּכַהֶׁש ה�רְׂשֶעֵמ דָחֶא ,תֵעָה������x�����0 ."בָהָּז�א&ב.  מ�ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה מ�ס�פ&ר ּכַהֶׁש ה'
ר אח� ג�ע כ�ך ו� ל בו� פ� צ� נ' י, ו� ר' א+ .  ּכַהֶׁש ה� מ'הֶלֲעַּי�דו�



יל מ�ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה ש�כ�ח ח' ת� ב, ּכַהֶׁש ה' א& רְׂשֶעֵמ דָחֶא ,תֵעָה������x�����0 ."בָהָּז� י.  מ�ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה מ�ס�פ&ר ּכַהֶׁש ה� ר' א+ ּכַהֶׁש ה�
ר אח� ג�ע כ�ך ו� ל בו� פ� צ� נ' ש, ו� .  נ�ח� מ'הֶלֲעַּי�דו�
ן מ�ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה ש�כ�ח נ&יּכַהֶׁש ה� יל ש� ח' ת� ּכַהֶׁש ה' ר ו� פ& ס� ש.  מ�ע+אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש&ּכַהֶׁש ה ל� נ�ח� ּכַהֶׁש ה�

יו כ�ך ל,  ּכַהֶׁש ה� א& ר� אָל � � ."ָּתְכַרֵבּו ָּתְעַבָׂש� י'
ת רו� צ� ת ּכַהֶׁש ה� נו� רו� אח+ ת מ�ש�כ�חו�ת ּכַהֶׁש ה� ּכַהֶׁש ה�ר'אשו�נו�ת:  א�
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